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1. RESUMO 

Consoante o tema escolhido, surgiu a ideia de promover uma amostragem real da 

relevância dos serviços prestados pelas Rádios Comunitárias concedidas com o 

advento da legislação pertinente, presentes especificamente, nas pequenas 

cidades/vilas/comunidades e bairros, onde se concentram geralmente, moradores de 

baixa renda e com acesso mais restrito aos meios de comunicação. A Rádio 

Comunitária vem demonstrar o avanço da tecnologia no ramo da comunicação, com 

equipamentos modernizados e profissionais adaptados a culturas e costumes locais 

e regionais, capazes de aproximar da informação, brasileiros de um extremo ao 

outro do país, gerando com isso mais possibilidades de crescimento sustentável 

para a classe trabalhadora e instituindo uma didática nova para contribuir para a 

melhor formação dos habitantes deste imenso, acolhedor e produtivo Brasil. Desta 

forma, criou-se a expectativa de que o Sistema Comunitário de Radiodifusão poderia 

se tornar numa ferramenta promotora de marketing social, como peças importantes 

para a construção de uma nova sociedade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

  Na qualidade de operador voluntário do sistema de Rádio Comunitária, 

deparando diariamente com uma importante questão que nos conduziu ao 

questionamento de como está sendo vista e recebida pelo ouvinte, a informação 

proporcionada pelo sistema de comunicação numa distância mais próxima da 

comunidade, contrária dos grandes e potentes veículos de comunicação em 

operação no país, os quais parecem ser intocáveis pela população da classe menos 

favorecida. 

  O que se constatou é que o ouvinte se sente não só mais incluído no meio 

social, porém, mais apto em galgar a possibilidade de conhecer o cotidiano de uma 

emissora de rádio e ainda, em estabelecer uma aproximação direta com o 

profissional de rádio, conhecendo a ele, sua família e suas ações na comunidade. 

  Por outro lado, para o locutor é muito mais fácil se comunicar conhecendo 

quem está “do outro lado do rádio”, pois, isso facilita identificar o gosto musical do 

ouvinte e, sobretudo, oferecer um cardápio variado de serviços e possibilidades 

através do meio de comunicação radiofônico, destacando os quesitos: emprego, 
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comercialização de produtos, políticas públicas, noticiário local, atividades culturais e 

de cunho religioso, além de entretenimento e variedades. 

 Da mesma forma, aos microempreendedores que dispõem de produtos e 

serviços produzidos em empresas de pequeno porte e com acessibilidade muito 

remota junto aos grandes meios de comunicação, devido à escassez de recursos, 

restou garantida a oportunidade em poder divulgar esses produtos e serviços 

utilizando-se das emissoras de rádio comunitárias, as quais operam legal e 

exclusivamente para satisfazer, sobretudo, esse público.  

  Com o surgimento do sistema de comunicação comunitária via ondas de 

rádio, vem agregar valor ao comércio regional, destacando-o como pequena, mas 

significante fonte de geração de emprego e renda, elevando o grau de subsistência 

das pequenas comunidades e, consequentemente, tornando-as menos vulneráveis 

no âmbito sócio-econômico. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este singelo trabalho objetiva-se a instruir e estimular pessoas por meio do 

marketing social a contribuir para a diminuição das desigualdades sociais, pautado 

na divulgação comunitária de ações que refletem benefícios diretos para a 

população. 

 

4. METODOLOGIA 

 

  Para elaboração do presente trabalho, foi procedido um levantamento de 

informações em forma de questionário junto a vários administradores, operadores, 

apoiadores culturais e ouvintes do sistema de radiodifusão comunitária, bem, como, 

com a ajuda da internet em sites diversos que debatem sobre o assunto, e ainda, 

publicações literárias relativas á metodologia do sistema, buscando dar destaque 

sobre a importância da Rádio Comunitária para a sociedade, a qual visa identificar e 

oferecer oportunidades de crescimento profissional e intelectual aos cidadãos, 

mostrando possibilidades de um conhecimento mais aprofundado sobre política e 

atuação dos poderes públicos, a democratização da informação mediante o acesso 

mais próximo à comunicação local e regional, além de discernir a discrepância entre 
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ouvinte e leitor, haja vista, que o acesso à informação escrita como jornais, revistas, 

etc., são restritos a uma minoria da população, enquanto que as ondas do rádio 

podem ser captadas à distância pelos moradores de uma determinada localidade. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Todas as classes e níveis da expeça camada social brasileira, que em sua 

maioria caminha a mercê da desigualdade social, da quase inexistente credibilidade 

junto ao mercado e ainda, sufocando-se na carência de condições básicas de 

saúde, moradia e saneamento básico. 

Todas estas pessoas que dentre as suas peculiaridades pessoais, 

indistintamente a cada anoitecer adormecem, sonham e acordam pela manhã 

pensando e almejando viver em um país melhor, com uma economia mais justa e 

uma educação mais adequada que transforme simples seres humanos em cidadãos 

de bem. 

Fato que poderia acontecer se houvesse uma sintonia perfeita entre governo 

e sociedade visando o bem comum e, sobretudo, podendo ser incluídos numa 

cultura idealista que busca construir uma sociedade que acolhe a todos, que ensina 

sem discriminar, que reconhece potenciais, que valoriza a sua soberania e que 

transforma os pequenos ideais de um povo em ações concretas a serem copiadas 

pelo mundo afora.  

Destarte, com o poder marqueteiro da comunicação social e democratizada 

instituído pela rádio comunitária, muito mais se pode transformar, nesta nação 

diversificada que se destaca pela sua hospitalidade, honradez, espiritualidade, além 

de suas conquistas notórias no cenário nacional e internacional.   

  Desta forma e desde a idade da pedra, nota-se que a comunicação já traduzia 

sua importância entre nossos antepassados, pois, com o emprego da linguagem de 

sons, gestos, escrita e até por meio de objetos, o homem primitivo se comunicava 

entre os seus e conseguia com isso não somente interagir, mas, sobretudo, se 

defenderem do ataque das tribos inimigas, protegerem-se de animais perigosos e 

ainda, podia observar os fenômenos da natureza e demais peculiaridades da sua 

época. 
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  Com o passar dos tempos, a comunicação vem acompanhando a evolução do 

ser humano e, consequentemente, das suas ações e reações diante do meio em 

que vive, ou seja, em todos os aspectos da evolução do homem, a sua forma de 

comunicação também apresenta mudanças visando buscar um aprimoramento 

condizente ao seu interlocutor. 

  Entretanto, neste contexto buscamos enfatizar a comunicação via ondas de 

rádio, como sendo o nosso principal objeto desse estudo no ramo da comunicação, 

dando especial ênfase às rádios comunitárias criadas pelo governo federal e sendo 

disponibilizada a sua concessão, principalmente nas pequenas cidades espalhadas 

pelo país, objetivando atingir uma grande camada da sociedade, para a qual existia 

um distanciamento dos meios de comunicação.  

  É importante relatar que essa camada da sociedade não era excluída dos 

meios de comunicação e sim, apenas havia um desconhecimento real sobre o seu 

funcionamento, sua atuação na sociedade e a sua maneira de estabelecer 

proximidade entre pessoas de diferentes classes. 

  Daí, com o surgimento da comunicação comunitária, considerado um novo 

alento, permitiu a aproximação do cidadão com o universo da informação, do 

entretenimento, da prestação de serviço mais acessível, da divulgação de produtos, 

do noticiário local, mesmo que em menores proporções dada às limitações de uma 

emissora comunitária. 

  Ademais, muitos foram os benefícios proporcionados pelas rádios 

comunitárias, no tocante ao surgimento de oportunidades de emprego e geração de 

renda, abertura de novas expectativas para o ouvinte quanto à democratização da 

informação, comercialização de produtos, conscientização sobre temas de política e 

da administração públicas mais abrangentes e ainda, sobre a possibilidade de 

conhecimento do cotidiano de uma emissora de rádio, do seu estúdio de 

transmissão e apresentação dos programas, dos profissionais que ali atuam, enfim, 

da sua administração como um todo. 

  Além disso, a rádio comunitária de acordo com a sua idealização, busca 

contribuir para o desenvolvimento humano, cultural, intelectual e profissional das 

pessoas de uma determinada localidade onde a mesma está inserida, permitindo 

através da sua forma de difusão, que o ser humano seja incluso numa sociedade 

que sonha, pensa, almeja e que também decide dentro do alcance da comunicação. 
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 Desse ponto de partida, salientamos também sobre a importância e forma de 

implantação do marketing social, no que concerne à montagem e apresentação dos 

chamados “apoios culturais”, que são os textos gravados e reproduzidos pela 

emissora contendo as informações das empresas, onde elas divulgam além dos 

seus produtos ou serviços, a sua localização, telefone, características principais, 

sendo estas informações, consideradas como atrativos para a comercialização dos 

mesmos. Nota-se que essa iniciativa gera contentamento e motivação por parte do 

empreendedor, seja ele da economia formal ou informal, em ver seu produto ou 

serviço ganhando destaque na sociedade em que vive e mais, podendo oferecê-lo a 

outros mercados em busca de maior rentabilidade. 

 Finalizando, é importante ressaltar que o Brasil dado o seu grande poder 

produtivo e sendo visto como um país que caminha em busca de maior 

reconhecimento internacional, necessita com urgência de ações concretas do 

governo, da classe política e empresarial e da sociedade num contexto geral, a fim 

de que se promova um entrelaçamento de ideais e junção de forças possibilitando o 

desenvolvimento humano, o progresso da ciência, da tecnologia e do 

empreendedorismo para melhor demonstrar sua importância perante as grandes 

nações mundiais. E isto se faz plantando sementes de informação verídica a partir 

das pequenas comunidades que, se germinadas produzirão frutos condizentes à 

relevância e soberania do povo brasileiro.   

 

6. RESULTADOS 

 

Como resultado, destacamos o amplo conhecimento alcançado com a 

exploração do tema, buscando um aprofundamento maior com estudos e pesquisas 

que forneçam importantes subsídios para o meio em que estejam inseridos os 

profissionais de Administração, possibilitando a eles, a concretização de projetos, 

desejos e aspirações. Por outro lado, constatou-se através desta análise, que 

somente se destaca quem se propõe a realizar algo novo dentro da sociedade, quer 

no aspecto humano, intelectual, social ou profissional, zelando sempre pela 

preservação dos princípios éticos e morais na implantação de uma nova 

consciência. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a relevância da educação para formação de uma sociedade 

diferenciada e capaz de gerir seus atos, classificamos este trabalho para conclusão 

do curso de graduação, como sendo uma premissa importante para o 

desenvolvimento dos inúmeros brasileiros que frequentam os anais das instituições 

educacionais e ainda, concluímos que, sonhando e agindo, eles poderão galgar 

altos degraus rumo a novos aprendizados e conquistas. 
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