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A estrutura financeira das Rádios Comunitárias do Distrito Federal 

 

 

Resumo 
 
O artigo tem como objetivo propor ações de publicidade institucional para rádios, 
criando alternativas publicitárias, sem interferir na lei de radiodifusão comunitária 
em vigor, os benefícios serão para ambas as partes. As rádios serão 
beneficiadas com a receita provinda, para investimento em sua infraestrutura e 
manutenção em contrapartida o governo ganhará um maior grau de penetração 
de suas campanhas dentro da comunidade onde a rádio está inserida. A 
pesquisa de campo se fará necessária para a coleta de dados via questionário 
qualitativo, a fim de, embasar o projeto, diagnóstico e estruturação concisa dos 
dados, respectivamente, com isso espera-se chegar a um fundamento teórico e 
pratico que as inserções de publicidades institucionais veiculadas na 
programação de rádios comunitárias podem ter um resultado positivo para ambas 
as partes. A temática pouco estudada e a ausência de informações concisas 
colaboram para a realização da pesquisa em questão, possibilitando com isso o 
auxílio à realização de futuros trabalhos acerca das rádios comunitárias. 
 
Palavras chave: publicidade, radiodifusão, comunidade, governo, financeira. 
 
Introdução 
 

A busca pela democratização da comunicação é datada de 1970 com dois 

irmãos adolescentes, no Espírito Santo, em 1970, em plena ditadura militar, 

resultou na prisão de um deles e de seu pai pela Polícia Federal. Tiveram que 

provar – o que na época exigia bons relacionamentos e bons advogados - que 

não tinham relações com o movimento comunista. Em seguida, conta a lenda, um 

professor de escola técnica em Sorocaba, São Paulo, ensina a seus alunos a 

construir transmissores de rádio. Resultado: quase 50 rádios estavam no ar na 

cidade entre 1982 e 1983. Daí surgiu a primeira organização de rádios livres 

brasileiras, o Conselho das Rádios Clandestinas de Sorocaba (CRCS), que tentou 

– em vão – organizar as emissoras para que não transmitissem umas sobre as 

outras ou interferissem nas FMs comerciais. O fechamento de algumas emissoras 

e a ameaça policial de fechamento de todas foi suficiente para calar as vozes 

livres de Sorocaba. Mas em 1985, ano da redemocratização do país, São Paulo 

enche-se de rádios livres – Xilic, Ítaca, Molotov, Totó, Ilapso, Trip, Tereza, Se Liga 

Suplicy... – . Xilic, na sua primeira transmissão, cita a Radio Alice de Bolonha e o 

Plastic People of the Universe, o rock resistente antissoviético de Praga5. São 
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todas rádios libertárias, mais pra Maiakóvski que Lenine; mão-dadaístas, como 

Alice; tropicalistas, produzidas por jovens e universitários. O movimento se 

espalhou por todo o país, dispersamente, mas intenso. 

O movimento no Brasil inspirou-se nos movimentos na Itália (anos 70) e na 

França (anos 80), como projeto de ampliar a comunicação democrática e sair do 

controle principalmente comercial, com que esta mídia estava organizada no país. 

Não mostra nenhuma continuidade com o rádio como meio de luta sindical 

(Bolívia, anos 50-60) ou revolucionária (Cuba, Guatemala, El Salvador), exemplos 

recentes na América Latina. 

Na primeira tentativa de juntar emissoras de vários estados, em 1986, no Rio 

de Janeiro formaram-se duas entidades: a ABOLA, Associação Brasileira das 

Ondas Livres do Ar e a CORA-LIBRA, Cooperativa de Rádios Livres do Brasil6. 

Claudia de Abreu relata que, nos anos seguintes, houve uma diminuição no 

número de emissoras, até que o movimento é retomado, em 1989, com o I 

Encontro Nacional sobre Rádios Livres, em São Paulo. Organizado pela UNE - 

União Nacional dos Estudantes -, o encontro contou com representantes de dez 

estados e aprovou a criação de um coletivo nacional, que buscaria o apoio da 

sociedade civil pela democratização da comunicação. Em 1990, começaram a 

surgir os pré-Comitês pela Democratização dos Meios de Comunicação. Em 

1991, foi lançada a Frente Parlamentar pela Democratização da Comunicação, 

em Brasília, com a presença do Coletivo Nacional de Rádios Livres. Foi somente 

em 1993, no entanto, que o movimento de rádios livres entrou oficialmente para a 

coordenação do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. 

No cenário atual, as rádios comunitárias têm demonstrado seu grande papel e 

poder social que presta a comunidade em que está situada. A rádio comunitária 

Segundo Peruzzo: 

 
Transmite uma programação de interesse social vinculada à realidade local; 
não tem fins lucrativos; contribui para ampliar a cidadania melhorando o 
nível de informação, educação informal e cultura dos receptores sobre 
temas diretamente relacionados à sua vida; permite a participação ativa das 
pessoas residentes na localidade e de representantes de movimentos 
sociais e de outras formas de organização coletiva na programação, nos 
processos de criação, no planejamento e gestão da emissora (PERUZZO, 
2004, p. 243-258). 
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Mas, as dificuldades de manter uma rádio funcionando não é fácil, em 

especial no Distrito Federal, em detrimento da lei 9.612 de fevereiro de 1998. 

Para esse tipo de rádio é vedado à divulgação de publicidade durante sua 

programação.  

Desde a reformulação da constituição de 1988, já se pensava em 
democratizar a comunicação no país. Representantes de diversos 
segmentos sociais dentro do governo apresentaram suas preocupações 
concernentes ao monopólio da comunicação nas mãos de grandes mídias 
corporativas. Eles argumentavam que, assim como o livre acesso a saúde, 
ao voto e à educação deveria ser democratizado, o da informação também 
deveria ser de igual forma. Dados recentes demonstram que a preocupação 
em democratizar a radiocomunicação é genuína. Em 2002, cerca de 30% 
de todas as rádios comerciais no Brasil eram propriedades privadas de 
políticos partidários (SILVA, 2010, p. 178). 
 

A pesquisa contribuirá para relacionar as formas de financiamento que 

garantem a sustentabilidade das emissoras, visando adequar à inserção da 

publicidade em sua programação. 

Atualmente, as rádios comunitárias são amparadas pela Lei da Radiodifusão 

Comunitária nº 9.612. As formas de subsídios decorrem de doações, patrocínios 

e verbas de alguns associados, conforme é abordado no Art. 18º: “poderão 

admitir patrocínio, sob a forma de apoio cultural [...], desde que restritos aos 

estabelecimentos situados na área da comunidade atendida.” 

 

Objetivos 
 
Objetivo Geral:  

- Propor ações de publicidade institucional dos governos federais, estaduais, 

locais e de empresas com compromisso social sem ferir a legislação que rege a 

radiodifusão comunitária. 

Objetivos Específicos: 

- Identificar as principais fontes de subsídios que contribuem de forma direta e 

indireta para sua manutenção. 

- Servir como base para orientação e embasamento de estudos sobre 

radiodifusão comunitária. 

 
Metodologia  
 

A pesquisa bibliográfica é importante para o embasamento dos estudos, se 

fazendo necessária a leitura de teóricos, artigos científicos, lei de radiodifusão 
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comunitária e internet. Segundo enfatiza Lima (2004, p, 38) “é a atividade de 

localização e consulta de fontes diversas de informações escritas para coletar 

dados gerais ou específicos a respeito.” O tema em questão está sendo 

aprofundado com o método investigativo da pesquisa qualitativa Exploratória. 

Richardson (1999, p, 80) afirma que “pode contribuir no processo de mudança 

de determinado grupo e possibilitar, em maior nível de profundidade, o 

entendimento das particularidades do comportamento dos indivíduos.” 

A partir da entrevista em profundidade elaborou-se um questionário para a 

coleta de dados na tipologia semiestruturada com a amostra da rádio 

comunitária X.  

O questionário é composto por perguntas abertas, pois de acordo com Gil 

(1999, p. 131) os interrogados respondem as perguntas, sem nenhum tipo de 

restrição. Toda a coleta para a elaboração do questionário foi baseada na 

amostra retiradas de cinco rádios comunitárias de acordo com suas 

necessidades e buscando analisar a publicidade institucional para que as 

mesmas se mantenham funcionando, portanto esta e as demais rádios 

comunitárias ainda receberão a visita para a aplicação do questionário. 

Análise de conteúdo, bem como, estabelecimento de categorias só serão 

feitos depois de aplicado todos os questionários nas devidas rádios 

comunitárias. Pois. a coleta se dará depois desta fase. 

 
Desenvolvimento 
 

Entende-se rádios comunitárias como um fenômeno cultural recente na 

intenção de introduzir na sociedade um novo conceito de programação, capaz 

de transformar a informação ideologizada em informação real a partir de 

vivências concretas. Segundo Peruzzo (2004, p. 257), “a programação de uma 

rádio comunitária tende a ter um vínculo orgânico com a realidade local, tratando 

de seus problemas, suas comemorações, suas necessidades, seus interesses e 

sua cultura". Ou seja, os conteúdos da programação de uma rádio comunitária 

são tão diversificados quanto às demandas da sua localidade. 

Levantou-se um estudo bibliográfico sobre radiodifusão comunitária no Brasil, 

suas dificuldades e benefícios. Visto que o tema em questão é escasso de 

estudos na área. Logo em seguida, selecionaram-se algumas amostras (rádios 

comunitárias) e feito contato. Para a escolha das amostras houve a utilização 
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dos critérios geográficos de acordo com a proximidade das residências dos 

pesquisadores e aceitação das rádios em participar. Foi possível visitar a Rádio 

X para a compreensão do funcionamento de uma Rádio Comunitária, com isso 

obteve-se um conhecimento maior para a elaboração do questionário para 

posteriormente ser aplicado nas amostras selecionadas. 

Peruzzo define uma rádio comunitária da seguinte forma: 

Rádios comunitárias são emissoras (FM) de baixa potência e regidas pela 
lei 9.612/98, que confere às “comunidades”, ou melhor, a organizações 
sociais de localidades específicas, desde que aglutinadas em forma de uma 
única Associação, com no mínimo cinco entidades locais – com reconhecida 
existência jurídica de no mínimo cinco anos -, o direito de operar emissoras 
com finalidades públicas num raio de aproximadamente um quilômetro. O 
caráter limitante da referida lei - confirmado por decretos e portarias 
subsequentes - que restringe seu alcance a um quilômetro, potência de 25 
watts e a um único canal transmissor, na faixa de frequência modulada, não 
é bem aceito e tem sido motivo de críticas e de projeto alternativo de lei em 
tramitação (PERUZZO, 2004, p. 257). 

Apesar de levantar a proposta das concessões à radiodifusão comunitária, 

nenhum avanço concreto foi conseguido até o início da década de 90. Então 

começam a se propagar no cenário brasileiro as rádios livres, chamadas 

inicialmente de “piratas”, uma herança da década de 70, quando as primeiras 

emissoras clandestinas começaram a ser instaladas. Dois motivos básicos 

alimentaram a proliferação das rádios livres: o baixo custo do aparelho 

transmissor e o alto custo das concessões governamentais.  

  O avanço das rádios livres, bem como a constante presença da pauta da 

radiodifusão comunitária nas reuniões dos conselhos e congressos de 

comunicação do Estado brasileiro, forçou o governo a regulamentar o cenário de 

radiocomunicação no Brasil. A alternativa encontrada acabou sendo a 

elaboração da lei 9.612, de 19 de fevereiro de 1998, votada pelo Congresso 

Nacional e sancionada pelo então presidente da república, Fernando Henrique 

Cardoso.  

 Ao que tudo indica, a regulamentação da radiodifusão no Brasil ocorreu mais 

por conveniência do que por uma genuína preocupação pela democratização da 

comunicação social. Haja vista os limites impostos às rádios comunitárias, que 

ficaram proibidas de fazer anúncios publicitários, não ter mais que 25 watts de 

potência, antena não superior a trinta metros de altura e ter seu alcance de 

transmissão de, no máximo, um quilometro de extensão a partir do ponto de 
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transmissão. A lei retirou muitas emissoras da irregularidade, mas limitou suas 

atividades. 

Publicidade institucional são propagandas ou campanhas veiculadas com 

mensagem social, onde não gera lucro para a empresa nem é mencionado 

produtos, o seu objetivo é informar ou alertar seu público de algo, como 

doações, datas comemorativas dentre outros ou divulgar a empresa no intuito de 

melhorar ou manter sua boa imagem. GONÇALEZ define esse tipo de 

publicidade: 

Publicidade institucional e a divulgação e valorização demarcas empresar. 
Buscam apresentar a filosofia, metas, objetivos e ações das organizações, 
tentando obter uma simpatia e construir uma boa imagem para os 
consumidores, embora também possa assumir características no sentido 
promocional.  Outra característica deste tipo de publicidade e consolidar a 
empresa e sua marca no mercado solidificando sua posição por meio da 
afirmação de suas qualidades. Divulgação de ações sociais de apoio a 
cultura, ao esporte ou mesmo atividades de caráter beneficente e o que 
caracteriza a publicidade institucional (GONÇALEZ, 2010, p. 24). 

 

Segundo a Lei 9.612 art. 18, “As prestadoras do Serviço de Radiodifusão 

Comunitária poderão admitir patrocínio, sob a forma de apoio cultural, para os 

programas a serem transmitidos, desde que restritos aos estabelecimentos 

situados na área da comunidade atendida.”. 

De acordo com a pasta, com a nova regulamentação do serviço de 
RadCom, ficou ainda mais claro o que é apoio cultural. Segundo a nova 
regulamentação, é permitida a veiculação de uma mensagem institucional, 
nome, endereço físico e eletrônico e telefone do patrocinador. O Ministério 
das Comunicações esclareceu que são proibidos o anúncio de produtos, 
bens, serviços, promoções, preços, ofertas, condições de pagamento, ou 
quaisquer outras vantagens que promovam a pessoa jurídica patrocinadora. 
Além disso, os apoios culturais se restringem aos anunciantes abrangidos 
pelo raio de um quilômetro da antena da emissora. A rádio comunitária, 
portanto, não pode receber apoio cultural da administração pública (Site 
MINISTÉRIO DA COMUNICAÇÃO). 

 

Apesar de muitas rádios comunitárias terem alcance para além das fronteiras 

de suas comunidades, quer por questões geográficas, quer pela sua inserção na 

internet, o seu compromisso é com a comunidade onde estão instaladas. A 

capacidade de interação e de democratização desse veículo de comunicação se 

deve justamente ao fato do mesmo ser de baixa potência e, consequentemente, 

estar restrito a um raio de alcance que dispensa a necessidade do modelo 

representativo. 

 Levantou-se um estudo bibliográfico sobre radiodifusão comunitária no Brasil, 

suas dificuldades e benefícios. Visto que o tema em questão é escasso de 
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estudos na área. Logo em seguida, selecionou-se algumas amostras (rádios 

comunitárias) e feito contato. Para a escolha das amostras houve a utilização 

dos critérios geográficos de acordo com a proximidade das residências dos 

pesquisadores e aceitação das rádios em participar. Foi possível visitar a Rádio 

X para a compreensão do funcionamento de uma Rádio Comunitária, com isso 

obteve-se um conhecimento maior para a elaboração do questionário para 

posteriormente ser aplicado nas amostras selecionadas.  

Com as informações coletadas segue o modelo de questionário abaixo: 

 
1. Elaboração do Questionário baseado em uma visita na Rádio X. Afim de, 

conhecer melhor o conceito e funcionamento de uma rádio comunitária.  

 

Na Figura 1 tem o Questionário de tipologia semiestruturada para obtenção dos 

dados.  

 

Figura 1. Questionário para a coleta de dado 

 

  
A pesquisa está em processo de aplicação dos questionários nas devidas 
amostras. 
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Resultados 
 

Com a revisão bibliográfica identificou-se que as rádios buscam o 

reconhecimento dos empresários e demais autoridades, pois elas têm a 

capacidade de mostrar seu trabalho e suas vantagens assim como uma rádio 

aberta pode oferecer.  

Espera-se contribuir para o desenvolvimento social onde as rádios 

comunitárias estão inseridas com essa receita provinda da publicidade 

institucional será utilizada para investimento em sua infraestrutura e manutenção. 

De início, convém ressaltar que não e qualquer rádio que se apresente como 

comunitária, mas especificamente ao tipo de emissora que realmente possa ser 

identificada como tal. 

A rádio comunitária que faz jus a esse nome é facilmente reconhecida pelo 

trabalho que desenvolve. Ou seja, veicula uma programação de interesse social 

vinculada a realidade local, mas sem fins lucrativos, contribuindo para a 

ampliação da cidadania, democratização, informação, melhoria da educação e o 

nível cultural de seu público alvo. 

Entender o processo de gestão, o perfil dos comunicadores e a relevância de 

uma rádio comunitária para a comunidade local, possibilitando a particularidade 

dos estudos sobre as rádios. 

 
 
Considerações Finais 
 

Com a pesquisa espera-se trazer sugestões para inserção de publicidade 

institucional na programação e contribuir para futuros estudos sobre a 

radiodifusão comunitária e suas dificuldades na obtenção de recursos 

financeiros.  
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