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Introdução
Ao longo dos últimos anos, temos vindo a observar um conjunto de alterações no que diz 

respeito à radiodifusão: na programação, no modelo de negócio, na relação com os ouvintes 
e na integração com a tecnologia (Cordeiro, 2003; Cordeiro, 2009; Cordeiro, 2010; Cordeiro, 
2012). Estas alterações foram potenciadas, em primeiro lugar, pela convergência de sistemas, 
que resulta da interação entre a comunicação social, a informática e as telecomunicações, e 
que, por sua vez, torna possível a convergência multimédia, que em muito contribuiu para al-
terar o paradigma da comunicação radiofónica.

Partindo de um estudo (Paulo, 2013) recente sobre a problemática das alterações trazi-
das pela convergência multimédia e a sua alteração nos conteúdos da rádio, tendo em conta a 
criação de conteúdos móveis, vamos explorar as principais forças de mudança que potenciam 
a transformação da rádio, como a conhecemos. A convergência, a Internet e a emergência de 
aplicações mobile, assim como as alterações ao consumo de media são fundamentais para 
compreendermos o contexto presente em que a rádio, enquanto meio de comunicação, e a ra-
diodifusão, enquanto indústria, se encontra (Cordeiro, 2011). Para a ilustrar a forma como as 
estações de rádio estruturam actualmente a sua comunicação e distribuição, este artigo apre-
senta um estudo de caso, no qual são analisados os websites e as aplicações das duas rádios 
de maior audiência em Portugal, a Rádio Comercial e a RFM. Para tal, estabelecemos como 
objetivos, a definição e caracterização do conceito de convergência aplicado à rádio que, ainda 
que indirectamente, contribuiu para compreendermos actual estrutura da rádio na web. Para-
lelamente, procurámos caracterizar a emergência e a forma como a radiodifusão faz uso das 
aplicações mobile, analisando igualmente a utilização das plataformas web e mobile por parte 
das duas rádios de maior audiência em Portugal. Partindo do pressuposto de que a convergên-
cia multimédia, a internet e as aplicações mobile vieram introduzir alterações de fundo ao pa-
radigma da distribuição radiofónica considerámos também que as estações de rádio estariam a 
utilizar plataformas mobile, nomeadamente as aplicações, como forma de se aproximarem dos 
seus ouvintes. Sendo um facto que, atualmente, os indivíduos se encontram online através de 
vários dispositivos, nomeadamente computadores (desktops e laptops), smartphones e tablets, 
pressupomos que as estações de rádio necessitam de utilizar todas as ferramentas que estejam 
ao seu alcance não só para não perderem os seus ouvintes, como até para conquistarem no-
vos. Partimos também da ideia de que as duas rádios em análise, a Rádio Comercial e a RFM, 
seriam, pelo seu impacto ao nível das audiências, as que mais recorrem às características mul-
timédia da web, posicionando-as como referências do setor, inovando a comunicação radiofó-
nica e a distribuição da radiodifusão em Portugal.

Recorremos a uma retrospetiva dos estudos, nacionais e internacionais, sobre este tema, 
procurando uma aproximação a outros estudos realizados, em áreas relacionadas, devido à es-
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cassez identificada de estudos sobre este assunto específico. Optámos por uma combinação de 
métodos qualitativos para atingir conclusões pertinentes sobre a convergência multimédia e os 
conteúdos móveis das duas estações de rádio com maior audiência em Portugal, desenvolven-
do um estudo de caso sobre o uso que é feito da plataforma web e mobile por parte das duas 
estações de rádio com maior audiência no panorama nacional. Procurámos apresentar, numa 
primeira fase, as alterações que a convergência, as mudanças no consumo mediático, a cres-
cente utilização da Internet e o surgimento e crescente popularidade das aplicações trouxeram 
ao conceito de rádio. Foi analisada a última edição do Bareme Rádio da Marktest, que classi-
ficou a Rádio Comercial como a estação de rádio mais ouvida em Portugal (Grupo Marktest, 
2013), seguida pela RFM. Para uma análise mais detalhada das questões,  entendemos ser fun-
damental realizar entrevistas de profundidade a uma amostra teórica, complementando, desta 
forma, a informação recolhida através da análise descritiva dos websites e aplicações mobile 
destas estações de rádio1.

Alterações ao consumo dos media: a era do e-ouvinte
No final do século XX, assistimos a uma mudança respeitante à forma de organização da 

sociedade. De acordo com Cardoso (2006), deu-se a passagem “de um modelo de desenvolvi-
mento industrial para um modo de desenvolvimento informacional” (Cardoso, 2006: 99). Estas 
mudanças conduziram também a alterações no consumo dos media, e da rádio em particular, 
simplesmente porque as pessoas continuam a ouvir rádio, mas podem faze-lo online ou através 
do telemóvel e optam por ouvir estações de rádio que já conhecem do FM em vez de  procura-
rem coisas novas, ou webrádios (Cordeiro, 2009). 

O acesso à Internet através de banda larga proporcionou também um novo contexto para 
o consumo dos media: em movimento, sempre ligado e multitasking. Os indivíduos passaram 
a ter acesso a uma grande variedade de produtos culturais e conteúdos diversificados, forneci-
dos por numerosas fontes, diferentes localizações e com diferentes estruturas, relacionando o 
user generated content com media generated content e, mesmo, branded content, ligando o 
contexto online e offline das nossas vidas2. 

De facto, esta nova era não resulta apenas de novas possibilidades tecnológicas; os consu-
midores também mudaram. Inspirado por Pool (1983), que advogava a apropriação e difusão 
de conteúdos através de diferentes media para atingir um maior número de indíviduos, a con-
vergência, na perspectiva de Jenkins (2006), permite que os indivíduos sejam consumidores e 
produtores de media, sendo mais uma prova de uma mudança de comportamentos do contex-
to do consumo dos media. Como o autor explicou, na cultura digital, a maior parte do processo 
de mundança nos media relaciona-se com as tecnologias de distribuição. A sua abordagem ao 
conceito de convergência encaixa na nossa perspectiva de uma audiência em mudança, peran-
te as diferentes práticas que decorrem das várias possibilidades e modos de consumir os media 
que a convergência veio possibilitar. Considerando Jenkins (2001), podemos afirmar que con-
vergência atua a três níveis: plataformas de distribuição, indústria mediática e audiências. De 
facto, em vez de situar o conceito de convergência apenas do lado da produção de informação, 
o autor considera que a convergência ocorre no decurso da interacção social, ainda que esta 
seja propiciada pela convergência de sistemas, ou seja, a dinâmica entre a tecnologia, sinergias 
de media, computação e telecomunicações, que adiciona valor a processos existentes e criando 
novos processos, como explicou Cordeiro (2012). Da interação do consumidor com o conteúdo 
e com a produção, surge o conceito de  cultura da convergência (Jenkins, 2006: 2) na qual  o 
poder do produtor e consumir de media interage de forma imprevisível.  



  ARTIGOS | 119

No contexto da Internet, a convergência multimédia em conjunto com as mudanças nos 
comportamentos de consumo, dão origem a uma evolução da rádio, caracterizada por um au-
mento exponencial dos seus ouvintes na web. A convergência é, também, uma mudança de 
paradigma, através de uma nova lógica que, em vez de criar conteúdos que representam o dis-
curso de um meio de comunicação em específico, cria conteúdos que circulam entre diferentes 
canais mediáticos, numa interdependência de sistemas de comunicação, formas de aceder ao 
conteúdo dos media, bem como a complexificação das relações top-down dos media enquanto 
organizações e bottom-up, de uma cultura de participação (Fidler, 1997). É, portanto, uma al-
teração entre a tecnologia, a indústria dos media, os mercados e as audiências, transformando 
lógicas de operação e consumo. Muda a comunicação linear dos media, fomentando-se a co-
municação de um-para-muitos, mas também se estabelecem outros modelos, como a comuni-
cação de um-para-um e muitos-para-muitos, facilitando, mesmo, o estabelecimento de relações 
entre os utilizadores (Cordeiro, 2012).

Um dos meios de comunicação que tem vindo a integrar estas mudanças trazidas pela con-
vergência é a rádio, sendo que, ao falarmos de convergência neste meio de comunicação nos 
referimos à arquitectura em rede que os operadores de radiodifusão adoptaram para fundir 
meios anteriormente distintos entre si, bem como para os integrar em interfaces comuns e dis-
positivos digitais (Cordeiro, 2012: 8). Uma das ferramentas para esta convergência na rádio é 
o cloud computing3 que diz respeito à disponibilização de conteúdo online quer por parte dos 
utilizadores quer das empresas. Esta pode ser uma nova forma de pensar a rádio, uma vez que  
permite o acesso a grandes quantidades de dados de forma virtual, agregando recursos num 
sistema de acesso e utilização único (Cordeiro, 2012: 8). 

A crescente popularidade dos smartphones e tablets veio introduzir um novo elemento nesta 
convergência, o mobile. Agora existe também a preocupação por parte dos media em criar apli-
cações para estes equipamentos para que seja possível captar a atenção dos seus utilizadores. 
Através destas aplicações, é possível estar onde está o destinatário da mensagem e criar novas 
formas de o cativar, oferendo conteúdos a que é possível aceder em qualquer lugar, bastando 
apenas ter uma ligação à Internet. 

Relativamente aos padrões de utilização de Internet em Portugal, verificamos que, em 2012, 
cerca de 62,8% dos portugueses (com 15 e mais anos) acederam a esta plataforma, de acordo 
com um estudo da Marktest (Grupo Marktest, 2012a), verificando-se que o número de utilizadores 
da Internet aumentou 10 vezes nos últimos 16 anos, uma vez que em 1997 a taxa de utilização 
desta plataforma situava-se nos 6,3%. No que diz respeito aos dispositivos e dada a pouca porta-
bilidade dos computadores, ainda que estejamos a falar de um laptop, dados da Mediascope/ACE-
PI, mostram que 950 mil portugueses já utilizam smartphones para navegar na Internet (ACEPI, 
2012). Assim, podemos considerar que, pela evolução acentuada no acesso à Internet, existem 
cada vez mais indivíduos que poderão escutar rádio através da web, quer acedendo a um compu-
tador, portátil ou desktop, quer através de smartphones ou tablets. Com a constante redução do 
preço deste tipo de equipamentos e com tarifários de acesso à Internet móvel cada vez mais bara-
tos, é possível que, dentro de pouco tempo, estes números sofram um aumento mais acentuado. 

A interatividade que agora é possibilitada leva a que o utilizador possa ter o conteúdo que 
deseja e, desta forma, a Internet torna-se na plataforma ideal para oferecer conteúdos perso-
nalizados que terão de ser de maior qualidade se forem pagos (idem). No entanto, apesar das 
mudanças trazidas pela digitalização, não deixamos de estar perante o meio de comunicação 
a que sempre chamámos rádio. No entanto, é uma rádio em evolução, um conceito que ainda 
está em construção, sendo que, no futuro, a rádio será, sem dúvida, diferente da atual.
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Tal como Cordeiro (2012), as mudanças no consumo dos media levam-nos a considerar que, 
na rádio, o conceito de ouvinte integra agora o ouvinte de rádio (FM e streaming online) e uti-
lizador (que interage nas redes sociais e explora o site da estação) (Cordeiro, 2012). Os concei-
tos de ouvinte e utilizador não se excluem, antes pelo contrário “continuará a ser possível sim-
plesmente ouvir (e nesse caso, continuará a haver ouvintes), mas a esse estatuto será possível 
acrescentar um outro, que implica um novo paradigma, já não de quem apenas recebe mas (…) 
que também participa” (Meneses, 2008: 42). No entanto, para Meneses, o conceito utilizado 
deverá ser o de consumidor, que pode ser distinguido em função do seu comportamento passi-
vo ou ativo, em que “o consumidor passivo é o ouvinte atual e o consumidor ativo é aquele que 
intervém, que escolhe, que personaliza, que produz. Utilizador pode ser entendido como uma 
alternativa, mesmo como um sinónimo, mas (…) entendemo-lo como demasiado neutro” (idem). 

Apesar da validade destas perspetivas, consideramos que o conceito de ouvinte deve ser 
recuperado, mas também adaptado à nova realidade. Assim, podemos considerar dois tipos de 
ouvintes, no novo contexto radiofónico criado pelas novas tecnologias: o ouvinte online e o ou-
vinte FM (Cordeiro, 2011b). O primeiro utiliza as tecnologias com base na Internet para ouvir 
rádio, tendo experiência em lidar com tecnologia; o ouvinte FM será um utilizador por conveni-
ência da web, ou seja, que recorre a ela quando necessita de alguma informação ou quando lhe 
é mais cómodo, ouvindo online a rádio que ouve em FM (idem). Cruzando o conceito de ouvinte 
online com ouvinte FM, obtemos o e-ouvinte, que é “a cross-media and multiplatform media 
consumer, portraying interactive practices while interacting with media (and particularly, radio) 
in all possible ways, thought the available platforms and producing (although still in terms de-
fined by media)” (Cordeiro, 2011b). O e-ouvinte relaciona-se com a marca da rádio e está mais 
preocupado com o conteúdo que cada estação (ou webradio) tem para oferecer, procurando, 
ativamente, a melhor plataforma para ouvir rádio (Cordeiro, 2012). Cada vez mais as escolhas 
dos e-ouvintes são feitas tendo em conta as suas ambições do momento e o que lhes é cómo-
do. Desta forma, uma diversificação das plataformas disponíveis é cada vez mais importante, 
não podendo, no entanto, ser descurada a preocupação com os conteúdos. 

A rádio na Internet: um novo meio?
Com as suas vantagens e desvantagens, a Internet é, sem dúvida, uma grande aliada dos 

meios de comunicação. Tira benefício do suporte escrito na Internet, uma vez que é um meio 
efémero, bem como das imagens e vídeos que podem ser acrescentadas ao texto. Neste con-
texto, a convergência das tecnologias da informação e da comunicação atribui um novo poder 
à comunicação radiofónica que multiplica a sua oferta (Cordeiro, 2010). 

Como antes Cordeiro (2010) e Meneses (2008) observaram, consideramos que a Internet 
não é um meio de comunicação, sendo antes um canal de distribuição que diversas organiza-
ções, nomeadamente meios de comunicação como a rádio, a televisão e os jornais, utilizam 
para chegar ao seu público. Tal como a generalidade dos meios de comunicação nacionais, 
o surgimento das rádios portuguesas na Internet aconteceu em meados dos anos de 1990 
do século passado. A rádio foi, possivelmente, um dos meios de comunicação que explorou 
melhor aquilo que a Internet tem para oferecer (Cordeiro, 2003), uma vez que a web lhe 
oferece muitas vantagens, nomeadamente ao nível das frequências de emissão, ampliando 
o espectro, limitado em frequência modulada. A Internet torna possível ouvirmos qualquer 
estação de rádio através de streaming. Simultaneamente, tal como a rádio, a Internet fun-
ciona com tempos de difusão muito curtos, o que faz com que o espaço entre a produção e 
a distribuição de conteúdos seja reduzido. A distribuição é também mais barata na rádio e 
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na Internet do que em meios como a imprensa e existe uma maior mobilidade na sua emis-
são e receção (Amaral et al., 2006: 3);

Por outro lado, a rádio é o meio de comunicação social mais interativo, pelo menos, em 
potencia, devido à relação de proximidade que conseguiu estabelecer com o seu ouvinte, quer 
através do incentivo à sua participação, quer da relação e identificação que o facto de apenas 
ouvir a voz de quem está do “outro lado” pode proporcionar. Da mesma forma, a atualização 
dos conteúdos é uma das vantagens que a Internet veio trazer aos meios de comunicação so-
cial e, em especial, à rádio, que “passa a dar conta de todos os acontecimentos, em todos os 
lugares” (Cordeiro, 2003: 201). A web veio permitir uma redefinição do espaço e do tempo 
na rádio, em benefício do ouvinte, uma vez que o objetivo é fornecer uma informação o mais 
atualizada possível. Por fim, com a Internet, a linguagem da rádio deixa de ser apenas sono-
ra, passando a ser também textual e imagética. A web trouxe para a rádio novas linguagens, 
criando um discurso multimédia e hipertextual. Estes dois aspetos permitem adicionar novos 
conteúdos, que não eram possíveis on-air. 

Todas as alterações proporcionadas pela Internet não têm de fazer com que a rádio venha, 
obrigatoriamente, a perder a sua identidade. As páginas web das estações de rádio vieram ape-
nas introduzir novos componentes aos que já eram utilizados pelas emissões em FM, servindo 
como complemento aos conteúdos que eram já disponibilizados pelo meio. Pensamos, desta 
forma, que a Internet não veio desvirtuar a essência da rádio, mas antes dar-lhe mais opções. 
Concordamos com Prata (2004) Cordeiro (2010), Meneses (2008) e Herreros (2003), quando 
defendem que, na Internet, a rádio não é um novo meio, pois a linguagem radiofónica é man-
tida, sendo acrescentados novos elementos que a tornam diferente da transmissão hertziana. 
Quando se coloca a questão de que se, com os desenvolvimentos tecnológicos que se têm veri-
ficado, a rádio sobreviverá, a resposta poderá ser “radio will not only survive, but will develop 
further” (Lódzki, 2007: 177). De facto, a radiodifusão pode tirar partido do contexto tecnológi-
co que se vive atualmente, tornando-se naquilo que Lódzki (2007) definiu como um “king-size 
medium”. A rádio na Internet é uma solução barata para os produtores, se não mesmo a mais 
barata (tendo em conta que as restante opções de evolução poderiam ser a rádio por satélite ou 
a difusão via plataformas digitais de televisão) e permite uma grande especialização, indo direc-
tamente de encontro às preferências dos ouvintes. Conforme enuncia Prata (2008), o conceito 
de metamorfose pode ser aplicado à rádio, recuperando também o conceito de mediamorfose 
de Fidler (1997). Neste caso, a radiomorfose faz com que a rádio não morra, mas antes “com o 
impacto das novas tecnologias digitais e da web, [procure] uma readaptação e encontre o seu 
caminho numa nova linguagem, especialmente desenvolvida para os novos suportes” (idem).

As novas tecnologias transformaram os processos de comunicação e também a própria es-
sência dos meios, que passaram a congregar diversos elementos e novas linguagens, mais ricas 
e expressivas através da utilização do multimédia na construção dos seus conteúdos. Van Dijk 
(1999) considera o multimédia como a “integration of several types of data and high-level inter-
activity caused by the relatively high control the user has over the interaction” (Van Dijk, 1999: 
43). Desta forma, é possível identificar as seguintes características do multimédia, de acordo o 
autor: estratificação da informação, uma vez que os utilizadores podem encontrar mais infor-
mação sobre um determinado assunto sob diversas formas, como imagens, vídeos, infografias, 
animações, entre outras; “modularity”, ou seja, a possibilidade de a informação ser construída 
por diversos blocos, que o utilizador pode, se assim pretender, reorganizar e combinar de diver-
sas formas; e manipulação da informação, por parte do utilizador, que pode selecionar deter-
minados fragmentos da informação (Van Dijk, 1999).
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Assim consideramos que o multimédia, proporcionado pela digitalização da informação, veio 
trazer mais poder ao produtor e, simultaneamente, ao utilizador. A limitação das possibilidades 
de cada meio de comunicação caiu por terra desde que, através da Internet, é possível conju-
gar diversos formatos, podendo o utilizador selecionar aquele que mais lhe agrada ou combinar 
as diversas possibilidades, num contexto de comunicação interactiva. Rafaeli (1988) considera 
que a interatividade não é uma propriedade dos media, mas sim uma variável característica 
de sequências comunicativas. Ou seja, a interatividade é, para o autor, uma qualidade ativa, 
incorporada propositadamente e que se relaciona com os vários elementos do processo de co-
municação – emissor, recetor, canal e mensagem – e para que esta ocorra os papéis desempe-
nhados neste processo (pelo emissor e pelo recetor) têm de se interrelacionar (Rafaeli, 1988). 

Desta forma, no contexto das tecnologias da informação e comunicação, e em especial de-
vido à Internet, os meios de comunicação podem experienciar novos níveis de interação. Rafaeli 
e Sudweek (1997) estudaram também a relação entre a interatividade e a comunicação media-
da por computador, concluindo que esta tem a capacidade de proporcionar um nível elevado de 
interatividade. Desta forma, no contexto das tecnologias da informação e comunicação, e em 
especial devido à Internet, os meios de comunicação podem agora experienciar novos níveis 
de interação. De facto, e transpondo a teoria da interatividade para a rádio, verificou-se uma 
participação na construção da emissão, através, por exemplo, dos programas de discos pedi-
dos ou dos programas em que os ouvintes entram em direto para dar a sua opinião sobre um 
determinado tema, conversando com os locutores. Mas para além da antena aberta, a rádio 
propicia, hoje, formas diferentes de interactividade.  Como referiu Herreros (2002), “a internet 
é a porta aberta a uma renovação das possibilidades do rádio”. Uma vez que a interatividade 
proporciona sociabilidade e envolvimento, ela pode também explicar porque é que os grupos de 
comunicação mediada por computador permanecem unidos (Rafaeli e Sudweek, 1997). Sem 
dúvida, a interatividade faz com que as redes sejam mais atrativas, gerando o seu crescimento. 
Neste contexto, os sites de redes sociais assumem particular relevância, por permitirem que os 
ouvintes e as estações de rádio estabeleçam uma relação de maior proximidade, entre si e com 
a estação de rádio. Os utilizadores das redes sociais utilizam a partilha como forma de transmi-
tir aos outros as suas preferências, “pass on a particular content to make it viral, envangelizing 
others in a virtual process of word–of-mouth” (Cordeiro, 2011a), permitindo aos ouvintes fazerem 
parte da construção da programação da rádio. Esta participação dos ouvintes na construção da 
emissão já tinha sido enunciada por Brecht, em 1930, propondo, como Cordeiro enuncia, “the 
transformation of radio, from a transmission and distribution media to an interactive medium, 
organized as a transmitter and receiver that binds listeners to each other, through their own 
contributions” (Cordeiro, 2011a). As novas tecnologias permitiram, assim, que a rádio atingisse 
objetivos que já lhe tinham sido traçados pelos seus primeiros teóricos, tornando possível que 
o ouvinte, agora considerado como e-ouvinte, tenha possibilidades de assumir um papel ativo 
na construção da sua rádio. Esse papel revela-se também na possibilidade que cada um tem, 
de construir a sua própria dieta mediática, para a qual o podcast assume particular relevância.

Hoje em dia, a possibilidade de ouvir os programas de rádio, mas não em direto, é uma das 
grandes vantagens das páginas web das estações de rádio. Tal passou a ser possível através do 
sistema de arquivo online mas, principalmente, através do podcasting, que pode ser caracteriza-
do como “uma nova forma de distribuição de conteúdos em formato digital cuja génese remonta 
a 2004, associado a uma vontade individual de partilha de conteúdos” (Cordeiro, 2010: 249). 

Berry (2006) caracteriza o podcast como um novo meio de comunicação, defendendo que 
é a aplicação de uma tecnologia que não foi desenvolvida, planeada ou comercializada e que 
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ainda assim veio modificar as práticas existentes. O autor defende que o podcast oferece uma 
forma mediática horizontal, em que os produtores são consumidores e os consumidores são 
produtores, remontando às origens desta ferramenta, criada por Dave Winer e Adam Curry, 
que queriam arranjar forma de partilhar, online, os seus conteúdos áudio favoritos, tendo para 
isso criado e disponibilizado um programa em código aberto, para que outros o pudessem de-
senvolver e melhorar, o que contribuiu para a sua popularidade (idem).

No que diz respeito às rádios que também emitem em FM, o podcasting é uma forma de 
disponibilizar os programas e as rubricas aos que, não podendo ouvir a emissão, querem ouvir 
aquele programa específico no momento e local que lhes for mais conveniente, mantendo as-
sim audiências que, ainda que não sejam formalmente contabilizadas para o ranking de esta-
ções mais ouvidas no país, de outro modo seriam perdidas. Quando se trata de uma iniciativa 
de webrádios, o podcasting é uma forma de disponibilizar os conteúdos, em alternativa ou em 
complemento ao streaming, para que os utilizadores/ouvintes possam tomar contacto com a 
emissão em qualquer sítio e em qualquer altura, bastando para isso fazer o download. O podcas-
ting é, sem dúvida, uma forma utilizada pelas estações para segmentar a sua audiência, criando 
emissoras de nicho, ou, no caso das estações de rádio com emissão FM, fidelizar a audiência a 
determinados conteúdos, uma vez que alguns utilizadores do site web da estação podem ape-
nas escutar a um programa ou momento da programação específico. 

Através dos recursos multimédia agora disponíveis, a rádio atua fora do seu modelo tradi-
cional de negócio e de difusão, ganhando novas capacidades, mas também atribuindo novas 
competências aos seus ouvintes que, como já vimos anteriormente, são também produtores e 
consumidores. Agora, este meio é multimédia, multi-plataforma e convergente (Cordeiro, 2009a). 
Sem dúvida, é necessária uma nova conceptualização do conceito rádio, que tenha em conta as 
mudanças introduzidas pelas novas tecnologias da comunicação e informação. Conforme afirma 
Prata (2008), “o elemento-chave do rádio continua sendo o som, só que agora com a agregação 
de novos signos nos campos textual e imagético gerados pela web”.

Tendo em conta todas estas evidências, seguindo a proposta de Cordeiro (2011b), apre-
sentamos o conceito de r@dio, ou seja, uma nova lógica de radiodifusão que terá “all content 
in one single platform, for all the available devices” (Cordeiro, 2011b). O novo conceito de rá-
dio é feito para cada um ou por cada um, é passível de ser partilhado através de links ou RSS 
e reforça “the convergence between electronics, informatics and telecomunications” (Cordeiro, 
2011b). O conteúdo encontrar-se-á na nuvem, e as preferências de cada um (ao nível dos media 
e também do áudio, sem receio de ser possível adicionar podcasts ou streams de outras emis-
soras) concentrar-se-ão numa só página que, através de um interface inteligente, está disponí-
vel em diferentes dispositivos, combinando o FM com o online. Se especularmos sobre qual o 
aparelho que será passível de apresentar uma maior convergência, concentrando todas estas 
características, consideramos que serão os smartphones e tablets, devido à sua portabilidade, 
crescente utilização e oferta de comodidade ao utilizador. Num pequeno dispositivo é possível 
“agregar (…) funções de áudio, vídeo, telefonia, texto e Internet” (Prata, 2006).

Podemos, então, considerar que este novo modelo de rádio se irá tornar num media so-
cial, que se altera com as mudanças do consumidor e converge entre diferentes plataformas 
de difusão, diminuindo a distância entre produtores e consumidores de informação, “alargando 
também o conceito de comunidade que sempre esteve associado à rádio” (Cordeiro, 2009b). 
Através da tecnologia rádio cognitiva, será possível a utilização de um interface inteligente que 
“recognizes, through the user patters of utilization, profile and geo-tagging, the best available 
connection to the available radio programming and on-demand audio services, for smartphones 
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and other mobile wi-fi enable devices” (Cordeiro, 2011a). Quando nos referimos a rádio cogniti-Quando nos referimos a rádio cogniti-
va, entendemos, de acordo com Borges de Carvalho4, a “uma tecnologia que permite que o meu 
sistema de recepção e transmissão de rádio se possa adaptar de forma inteligente”. Sem dúvida 
que a rádio cognitiva traria inúmeras potencialidades à radiodifusão, pois “permitiria, de uma 
forma totalmente automática, disponibilizar a informação com transparência para o utilizador, 
ou seja, o utilizador só teria de pensar o que quer e a informação apareceria à sua frente, de 
acordo com as suas rotinas de utilização”.

A rádio mobile: dos telemóveis aos smartphones e ao mobile media
Com o advento da Internet móvel e, sobretudo, com as potencialidades trazidas pela evo-

lução da eletrónica e das telecomunicações, passou a ser considerado tanto a criação de um 
website, como também de uma aplicação. A criação de aplicações mobile veio revolucionar o 
mundo das telecomunicações e foram, também, um dos fatores que levou ao aumento da ven-
da de smartphones. Shklar e Rosen (2003: 5) consideram como aplicação Web como “a client/
server application that uses a Web browser as its client program, and performs an interactive 
service by connecting with servers over the Internet. A Web site simply delivers content from 
static files. A Web application presents dynamically tailored content based on request param-
eters, tracked behaviors, and security considerations”. Este conceito de aplicação, adaptado à 
web mobile (ou, em Português, à Internet móvel), cria a definição de aplicação mobile que é 
utilizada neste artigo. 

No entanto, o negócio das aplicações móveis surgiu mais pelo desenvolvimento tecnológi-
co do que pelas necessidades do consumidor (Anderson et al., 2006). Ainda assim, é necessá-
rio que a aplicação vá de encontro às necessidades destes, pois a maior parte das pessoas só 
utiliza o telemóvel para chamadas, a não ser que lhes dêem um bom motivo para lhe dar ou-
tra utilização (idem). Todavia, devido à existência de telemóveis com uma utilização cada vez 
mais simples, à crescente popularidade das aplicações e a uma maior predisposição por parte 
dos indivíduos, cada vez mais o telemóvel é utilizado para muito mais do que a realização de 
chamadas e envio de SMS. 

No que diz respeito ao processo de criação de uma aplicação, existem várias formas de de-
senvolvimento. João Teixeira5 refere que “há essencialmente duas formas de abordar uma apli-
cação: uma é aquilo que se chama uma aplicação híbrida ou web app que, na prática, é quase 
como se fosse um site criado para ser distribuído na App Store, no Google Play, etc; depois há 
as aplicações nativas que são desenvolvidas à medida para cada um destes sistemas operativos 
(iOS e Android), que têm tipos de programação diferentes”. O processo de criação de uma apli-
cação passa por três fases “uma parte que tem mais a ver com o grafismo e com a usabilidade, 
que passa por definir e desenhar aquilo que queremos fazer, por conhecer as várias plataformas 
em que vamos estar e aproveitar ao máximo aquilo a que as pessoas estão habituadas, para 
facilitar a utilização e tirar o máximo partido de um interface destes; depois há uma segunda 
fase, que nem sempre é necessária, mas que neste caso [RFM] foi, que é a integração com os 
sistemas existentes para gerir os conteúdos na web; e por último é feito o desenvolvimento da 
aplicação, ou seja, criar tecnologicamente as aplicações para as disponibilizar nos mercados” 
(João Teixeira). Desta forma, é possível criar aplicações que sejam user-friendly e que sigam 
os princípios de usabilidade, tendo em conta o sistema operativo em que vão ser utilizadas. 

Um caminho para a rádio digital serão, sem dúvida, os smartphones (Kemppainen, 2012). 
Com a disponibilização de smartphones por todo o mundo, é possível ouvir mais de 10.000 es-
tações de rádio, em banda larga (idem). O desafio está em como construir um interface que 
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seja interessante e fácil, que leve os indivíduos a quererem utilizá-lo. O dispositivo terá de con-
ter um Radio Player (uma aplicação) que seja de fácil utilização e que possa ser modificado de 
acordo com as necessidades e gostos do utilizador, com conteúdos relevantes, que saiba o que 
ele quer ouvir e forneça a possibilidade de partilha nas redes sociais (idem).

Consideramos que os aspetos mais importantes a ter em conta quando construímos uma 
aplicação de rádio é a questão de que conteúdos incluir, como tornar a aplicação user-friendly, 
para poder ser utilizada de forma intuitiva e em toda as suas potencialidades, e como fazer 
com que os ouvintes de uma determinada rádio considerem que a aplicação acrescenta valor. 
Uma aplicação de rádio tem, além da emissão em direto, de permitir o acesso a podcasts, a 
notícias, a especiais, estar integrada com as redes sociais, permitindo a partilha de todos estes 
conteúdos. Esta aplicação seria personalizável (sem receio de ser possível adicionar podcasts ou 
streams de outras emissoras e feeds de notícias de outros meios de comunicação) e teria hiper-
ligações externas através das quais seria possível, por exemplo, a compra de merchandising, de 
músicas e de álbuns. O e-ouvinte teria, assim, a estação de rádio da sua preferência aliada à 
possibilidade de personalização com outros conteúdos a que costuma aceder, juntamente com 
a integração com as redes sociais, concretizando, desta forma, o conceito de rádio à medida, 
que se torna num media social. 

Nos próximos anos, o acesso a conteúdos através do telemóvel e outros dispositivos mó-
veis vai transformar a forma como consumimos os conteúdos dos media. Enquanto a portabili-
dade dos laptops sempre foi limitada, o mesmo não se passa com os telemóveis, especialmen-
te quando falamos de smartphones. Se pensarmos, o smartphone: “…is differentiated from a 
mobile phone by its ability to online applications and services via 3G, 4G and Wi-Fi networks 
(…) the ‘smart’ element of the device refers to its ability to be reconfigured and repurposed 
by individual users through their choice of downloadable apps and content” (Watkins, Hjorth 
e Koskinen, 2012: 666). 

Um smartphone distingue-se também dos restantes telemóveis por ter um sistema opera-
tivo, ou seja, um software que lhe permite desempenhar tarefas diferentes do que é permitido 
num telemóvel. Os dois sistemas operativos mais utilizados e que têm merecido maior desta-
que são o iOS da Apple o Android da Google, pois são os mais utilizados na realidade nacional 
e que disponibilizam um maior número de aplicações nos seus mercados (White, 2010: 243). 

Questões que se podem levantar relativamente à utilização dos smartphones relacionam-se 
com aspectos financeiros ou a literacia, bem como normas culturais, sociais e hierárquicas, as 
diferenças económicas e a iliteracia digital podem criar barreiras à sua adoção, mais elevadas 
do que a funcionalidade ou a usabilidade (Watkins, Hjorth e Koskinen, 2012). Olhando para a 
realidade portuguesa verificamos que os Portugueses que utilizam smartphones são 950 mil 
(ACEPI, 2012). No entanto, olhando para a globalidade de Portugueses que utiliza qualquer tipo 
de telemóvel, ou seja, 8 537 mil indivíduos (uma taxa de penetração de 92%) (Grupo Marktest, 
2012), concluímos que a utilização de smartphones não está ainda assim tão generalizada. Ape-
sar destas barreiras, não podemos negar que os smartphones e outras plataformas facilitam a 
inovação cultural, económica, política e social.

É uma realidade que “mobile phones are now not only changing the way we communicate; 
they are going to change the way we access information (…)and organizations need to be pre-)and organizations need to be pre-
pared to take advantage of the opportunities and to address the challenges.” (White, 2010: 243). 
No entanto, para que este crescimento do acesso e da importância do mobile fosse possível, 
existiram algumas tendências que o permitiram. De acordo com White (2010), o aumento da 
largura de banda das redes; o desenvolvimento de sistemas operativos que permitem a utiliza-



126 | MEDIA&JORNALISMO

ção de aplicações mobile; a possibilidade de aumentar a memória do telemóvel através de car-
tões; ou o desenvolvimento no design de ecrãs que permite imagens mais definidas e brilhantes.

Se falarmos apenas de conveniência, o conteúdo mobile tem tudo o que é necessário: está 
disponível 24h por dia, em qualquer local; pode ser costumizado; representa a convergência 
entre comunicação, informação, transação, entretenimento e coordenação (Groebel, 2006) 
tornando-se, em pleno século XXI, num exemplo de media convergence.

O mobile faz agora parte da oferta dos meios de comunicação social e contribui para o 
envolvimento dos espectadores, ouvintes e leitores, que podem contribuir com conteúdo atra-
vés do mobile e de plataformas Web, potenciando a participação. Os media e as indústrias de 
conteúdos estão cada vez mais a investir no mobile, por três principais motivos (Anderson et 
al., 2006): existe uma vontade de se tornarem digitais e “the world becoming connected” (An-
derson et al., 2006:112); a necessidade de interatividade (tanto da parte dos media, como dos 
utilizadores); e por fim a personalização e o marketing. No que diz respeito à interatividade, 
os media encontram no mobile uma boa oportunidade, pois os smartphones permitem que os 
utilizadores enviem informação não só a outros utilizadores, mas também que façam parte do 
processo de comunicação, respondendo-lhes. As campanhas de marketing em torno do mobile 
são também, cada vez mais, uma realidade, com várias empresas a centrarem passatempos 
nestes dispositivos (com os QR Codes6, por exemplo).

Estudo de Caso: a Rádio Comercial e a RFM em contexto mobile
O desenvolvimento de aplicações mobile pelas das estações de rádio resulta em boa medida 

da convergência multimédia e do crescente número de utilizadores de smartphones em Portugal. 
É uma opção estratégica para a rádio, por permitir, facilitando o acesso, que o ouvinte escute 
rádio em qualquer lugar ou momento, adotando o paradigma “anytime, anywhere, anyhow” 
que Cordeiro (2012) defende. Desta forma, é possível para a rádio estar onde estão os seus 
ouvintes, indo de encontro aos conteúdos que eles pretendem, com aplicações que além de 
possibilitarem a escuta da emissão disponibilizam ainda outro tipo de conteúdos que exploram 
as potencialidades dos dispositivos, como notícias, informações sobre programas, download de 
podcasts, integração com as redes sociais, entre outros. 

De acordo com o Bareme Rádio da Marktest, a estação mais ouvida no primeiro trimestre 
de 2013 foi a Rádio Comercial, com uma Audiência Acumulada de Véspera de 13,7%, estan-
do em segundo lugar a RFM, com 11,8%. Assim, com vista a estudarmos não só a presença 
online das estações de rádio em Portugal, mas também a sua aposta em aplicações mobile, 
iremos tomar estas duas rádios como exemplo, procedendo a uma análise dos seus websites 
e das suas aplicações.

Considerando a análise descritiva das características, elementos multimédia e interactivos 
de ambos os websites e aplicações móveis, podemos concluir que são cumpridas as principais 
potencialidades que foram anteriormente enunciadas, identificadas por Anderson et al. (2006) 
e Vukanovic (2011). Nos websites, existe uma clara aposta em conteúdos multimédia, tendo 
já os Diretores de Programas das duas estações percebido esta grande vantagem. Sem dúvi-
da, a inclusão do vídeo na oferta da rádio é uma aposta vencedora, pois não só permite que 
os ouvintes vejam os rostos por de trás das vozes que costumam ouvir, como também podem 
ter acesso a um sem número de outros conteúdos que, com o vídeo, a rádio pode apresentar. 
No caso da RFM, esta aposta transparece também para a sua aplicação mobile, que se baseou 
exatamente no conceito da Webtv da estação, a RFM Vi. Verifica-se também uma clara aposta 
nas redes sociais, principalmente na integração dos websites com estas, sendo esta aposta mais 
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evidenciada na Rádio Comercial, que além do Facebook, inclui também o Twitter e o Instagram, 
muito popular atualmente, para que os utilizadores da página online possam não só seguir a 
estação nestas redes, como também ver as suas partilhas diretamente na homepage do site. 

Existem, sem dúvida, melhorias que podiam ser implementadas. Tanto a Rádio Comercial 
como a RFM poderiam oferecer maiores elementos de personalização, principalmente na sua 
aplicação mobile, além da possibilidade de adicionar itens aos favoritos. A existência de hiper-
ligações para conteúdo externo, como por exemplo para as páginas nos sites de redes sociais 
das duas estações seria também um aspeto interessante a incluir na aplicação mobile, permi-
tindo assim ao utilizador fazer uma ligação entre os dois contextos. Ainda neste sentido, uma 
maior integração dos conteúdos (notícias, vídeos, podcasts, etc) com os sites de redes sociais, 
principalmente com o Facebook, seria benéfica para as estações.

Desta forma, as estações deveriam oferecer mais possibilidades de interação aos utilizado-
res das suas aplicações, para que estes considerem que as aplicações acrescentam valor ao pro-
duto radiofónico e as utilizem em todas as suas potencialidades. Uma falha que consideramos 
pertinente apontar nos dois casos, ainda relativamente às aplicações, diz respeito à atualização 
dos conteúdos informativos. Ainda que as estações de rádio em análise sejam musicais, uma 
vez que consta da aplicação de cada uma um item de informação sobre atualidade, este tem 
de ser preenchido com conteúdos recentes, não devendo, como acontece, que notícias e repor-
tagens mais recentes se refiram a 2012 ou que não exista qualquer conteúdo disponibilizado.

De qualquer forma, é de salientar o esforço feito pela Rádio Comercial e pela RFM, no con-
texto socioeconómico atual, de se adaptarem à convergência, facto que é uma necessidade 
real, como identificada por Fidler (1997) e referida no início deste trabalho. A interatividade e 
o incentivo à participação dos consumidores de rádio deve ser uma realidade, reforçada pela 
evolução das novas tecnologias, principalmente ao nível da eletrónica e das telecomunicações. 
Tal como referido por Gyr, Friedman e Gyr (2008) os indivíduos carregam hoje nos seus bolsos 
os seus próprios “media and communication center”, pelo que existe uma oportunidade para 
os media reconhecerem as mudanças e criarem conteúdos e formas de ligação que vão de en-
contro à mudança de valores na sociedade. Meneses (2008) referia que rádio e Internet são 
duas faces da mesma moeda e nós acrescentamos que o mobile tem, agora, de ser também 
incluído nesta equação.

Através do novo conceito de rádio enunciado anteriormente, a r@dio, com base na nuvem, 
e o rádio cognitivo como mecanismo, as estações de rádio alcançariam inúmeros benefícios, 
reformulando o papel dos ouvintes, que agora são e-ouvintes, e dos produtores, num novo con-
ceito de meio de comunicação.

Conclusão
Após termos evidenciado as mudanças ocorridas na rádio nos últimos anos, proporcionadas 

pela convergência de sistemas, tecnologia e conteúdos, pela Internet e pelas aplicações mobile, 
podemos afirmar que a rádio caminha para um novo conceito. Este conceito engloba diversos 
tipos de conteúdo (multimédia), procura atrair os consumidores e, por isso, está presente em 
vários dispositivos, sendo adaptado o discurso on-air da rádio. As alterações no consumo de 
rádio deram mais força a esta necessidade de mudança: atualmente, os indivíduos estão onli-
ne a maior parte do dia, têm smartphones e tablets, assim como o acesso a uma oferta cada 
vez maior de conteúdos de entretenimento. Os meios de comunicação, e a rádio em particular, 
necessitam de ir de encontro ao consumidor e tentar atraí-lo, de entre a variedade de ofertas 
para ocupar o tempo livre que cada individuo tem.
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Recuperámos o conceito de Cordeiro (2011) de e-ouvinte que caracteriza na perfeição o que 
acontece com o ouvinte de rádio de hoje em dia: ouve rádio on-air (no carro, em casa), mas tam-
bém online, interage com a sua estação preferida nas redes sociais e tem um comportamento 
de consumo cada vez mais ativo. Mais recentemente, existiu a necessidade de acrescentar mais 
uma variável a esta equação: as aplicações mobile. A crescente popularidade dos smartphones 
e tablets levou à criação de aplicações mobile que, por sua vez, tornou estes dispositivos ainda 
mais atrativos, aumentando as suas vendas. 

A convergência multimédia, a Internet e as aplicações mobile vieram introduzir alterações 
de fundo ao paradigma radiofónico que relaciona on-air, online e mobile. As estações de rádio 
utilizam o mobile como forma de se aproximarem mais dos seus ouvintes e, tendo por base a 
teoria da interatividade de Rafaeli (1988), demonstrámos que, com a Internet e as aplicações 
mobile, as hipóteses de interatividade com os ouvintes são muito mais elevadas. Os sites de 
redes sociais como o Facebook e o Twitter vieram contribuir também em grande medida para 
o aumento da interação entre as estações de rádio e os ouvintes. 

Sobre a estrutura de comunicação criada pela Rádio Comercial e a RFM no decurso do po-
tencial que a tecnologia digital oferece, através da análise feita ao website e à aplicação mobi-
le destas duas estações, concluímos que há aspectos a melhorar na oferta da rádio. Ainda que 
reconheçamos o esforço feito por ambas na criação das suas aplicações, as mesmas poderiam 
ser melhoradas em vários aspetos, principalmente ao nível da interatividade e da personalização 
que é proporcionada aos seus utilizadores, assim como ao nível da atualização de conteúdos in-
formativos. No que diz respeito tanto ao website da Rádio Comercial como da RFM, conteúdos 
multimédia, como é o caso do vídeo, assumem um papel de destaque, principalmente no caso 
da RFM, com a sua webtv RFM Vi. No entanto, consideramos novamente que, ao nível da in-
teratividade e da personalização, poderiam ser feitas mais ofertas aos e-ouvintes. Temos como 
exemplo a possibilidade de comentar conteúdos, o que no caso da Rádio Comercial não é pos-
sível, nem com o registo do Facebook, e na RFM a disponibilização de podcasts na sua página, 
sem a obrigação de aceder ao iTunes.

Neste sentido, recuperamos mais uma vez o conceito de Cordeiro (2011) de r@dio, relativo 
ao conteúdo multimédia, disponível numa única plataforma e em vários dispositivos, uma solução 
hibrida que será concebida como uma nova plataforma para a rádio. O conteúdo estaria na nuvem, 
personalizável de acordo com as preferências de cada um, concentradas numa só página que, atra-
vés de um interface inteligente, está disponível em diferentes dispositivos, combinando FM com 
online. Seria possível, desta forma, aceder a conteúdos de outros meios de comunicação (como 
por exemplo, de imprensa, através de RSS) ou até mesmo podcasts e streams de outras estações 
de rádio ou serviços áudio. Consideramos que este novo modelo de rádio se irá tornar num media 
social, que se altera com as mudanças do consumidor e converge entre diferentes plataformas de 
difusão, diminuindo a distância entre produtores e consumidores de informação. 
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(Endnotes)
1 Para o efeito foram entrevistados os Diretores de Programas destas duas estações de rádio (Pedro Ribeiro 

e António Mendes, respetivamente), o Diretor de Programas da Rádio Renascença, Nelson Ribeiro e especialistas 
da área das novas tecnologias da informação como Nuno Borges de Carvalho, professor da Universidade de Avei-
ro, que tem desenvolvido investigação na área da rádio cognitiva, Paulo Ferreira, Investigador do INESC-ID na área 
de Distributed Systems Group, o responsável da empresa que criou a aplicação mobile da RFM, João Teixeira, da 
myAdLab, que nos deu uma ajuda preciosa na identificação das várias etapas de criação de uma aplicação mobile 
e de todo o trabalho requerido.

2 User generated content (conteúdo produzido por utilizadores web); Media generated content (conteúdo pro-
duzido pelos media e distribuido através da web); Branded content (conteúdo produzido por marcas e distribuido 
através da web).

3  A Internet é muitas vezes referida como “a nuvem” (the cloud, em inglês) (Knorr et Gruman, s/d). Desta 
referência, nasceu o termo cloud computing que se refere à existência de servidores na Internet, que armazenam 
conteúdo, sendo visto como “a way to increase capacity or add capabilities on the fly without investing in new in-
frastructure, training new personnel, or licensing new software” (idem).

4  Nuno Borges de Carvalho, entrevista,  4 de março de 2013.
5  João Teixeira, entrevista, 7 de março de 2013.
6 QR (Quick Response) Code é o nome atribuido a um sistema bi-dimensional de código de barras. Enquanto os 

códigos de barras tradicionais são lidos de forma mecânica, estes não só contêm 100 vezes mais informação como 
são lidos de forma digital (Tarantola, 2012). Os QR Codes são utilizados quando se pretende fornecer mais informa-
ção sobre um determinado produto/serviço, remetendo o consumidor para a web, via smartphone.




