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INTRODUÇÃO 

 

A seguinte ocupação aborda um projeto da criação de uma emissora de 

radiodifusão de frequências modulares, ao qual será intitulado Rádio Elas FM. Um 

conceito que já existe em outros tipos de mídias, como a TV. A emissora possui foco 

principal ao público feminino, porém, estará aberta a diversidade de gêneros. O 

objetivo será unir cada vez mais o público e abranger a luta das mulheres por mais 

espaço e respeito. 

O trabalho parte de um movimento que vem a cada dia mais ganhando força 

na sociedade atual. A conciliação do público feminino vem buscando cada vez mais 

canais que possam conectá-las aos assuntos que mais lhe interessam e necessitam. 

Há uma carência em um meio radiofônico que as represente. Nas rádios curitibanas, 

por exemplo, existem uma mescla de vozes masculinas e femininas, entretanto, 

poucas programações são executadas de maneira em que as mulheres se sintam 

representadas. 

A relevância do projeto pode ser considerada indispensável, diante da 

necessidade social e da importância de incluí-la ao meio. Há possíveis soluções que 

poderiam apresentar necessidades básicas ao público, levando em conta a 

abrangência de tal cluster. Por meio de pesquisas realizadas e entrevistas feitas, é 

notável a viabilidade do projeto. Há empresas dedicadas ao público que ainda não 

encontraram uma emissora de rádio na qual pudessem investir sua mídia, atingindo 

exclusivamente o público desejado. 

Metodologicamente, foram realizados estudos bibliográficos para a produção 

correta de tal formato de programação. Os estudos se basearam em pesquisas já 

realizadas por acadêmicos e especialistas da área, mostrando a força feminina na 

mídia e o valor que é dado a elas ao espaço fornecido. 

Como objetivos específicos, podemos pontuar os seguintes itens: 

Analisar a carência de uma programação dedicada à mulher no rádio, com 

pesquisas qualitativas e entrevistas, analisar a carência de uma programação 

dedicada à mulher no rádio; 

Verificar a existência de outras rádios que possuem programas dedicados ao 

público feminino; 
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Identificar nas rádios FM existentes o quanto o conteúdo das programações é 

voltado ou não ao público feminino; 

Apresentar uma proposta de programação de rádio. Dissertando sobre os 

principais assuntos ligados ao universo em questão, com lista musical, entrevistas e 

informações. 
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1. RADIODIFUSÃO 

 

1.1 PANORAMA DO RÁDIO NO BRASIL 

 

O rádio no Brasil é um meio que chegou muito antes de pensarmos em 

termos notícias e entretenimento quase que em tempo real e ao alcance das mãos. 

Quem naquela época poderia imaginar que as reuniões na casa daqueles que 

tinham melhores condições e poderiam ter um aparelho de rádio, enorme, na sala de 

casa, onde toda a família, amigos e familiares se uniam para ouvir o próximo 

capítulo da novela. Novela a qual não tinha reprise não, como vemos hoje em dia. 

Se perdesse o capítulo, perdeu.  

Será que aqueles que carregavam seus radinhos a pilha no estádio de futebol 

poderiam imaginar que um dia poderiam ouvir sem nenhum chuvisco ou chiado, 

muito menos interferência e ainda num aparelho bem menor, com bateria 

recarregável em tomada o estrondoso grito de ‘gol’ dos narradores? 

Chegando mais próximo da nossa realidade, quem iria imaginar poder ouvir o 

álbum completo do seu artista ou banda favorita sem precisar carregar a bolsinha de 

CD’s ou fitas... ou ainda LP’s? 

O rádio tem se desenvolvido muito bem ao longo das décadas. Até quem não 

é estudioso e um grande conhecer do meio consegue perceber isso, já que a 

música, o locutor favorito, o programa que é mais engraçado ou mais informativo 

ainda tem a fidelidade das pessoas. A companhia continua sendo ainda a mais 

agradável. Onde quer que esteja. 

A Pesquisa Regular de Rádio, estudo Target Group Index e Monitoramento de 

espaço publicitário, a Kantar IBOPE Media, traz um panorama do perfil e hábito do 

ouvinte, consumo do meio em diferentes locais e plataformas, assim como 

informações sobre os principais setores anunciantes no meio. 

Segundo o estudo, 89% das pessoas no Brasil hoje, escutam rádio 

habitualmente nas 13 regiões metropolitanas onde o consumo é aferido. Isso 

equivale a mais de 52 milhões de ouvintes nas áreas pesquisadas. 

O gênero com mais fidelização ao meio é o feminino, contendo 52% do target, 

enquanto o masculino sobra os 48%. Dentre esses consumidores, a classe 
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predominante é a C, contendo 45% de ouvintes por minuto. A segunda classe fica 

com a AB, 40% e por fim 15% a classe DE. 

 

 

Fonte: Kantar IBOPE Media 

 

Com o grande crescimento de novas tecnologias, é possível se ouvir rádio em 

diferentes plataformas, aquelas que mais trazem conforto ao ouvinte. Levando em 

consideração a rotina dos brasileiros e as classes em que se encontram, o estudo 

do alcance por equipamento aponta que 58% dos ouvintes utilizam o aparelho de 

rádio comum como emissor, no horário de pico (10h-11h). O celular vem logo atrás, 

utilizado por 15% dos ouvintes no horário de (14h-15h). E então o computador, que 

tem a participação de 5% dos ouvintes no Brasil no horário das 14 horas às 15. 
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Fonte: Kantar IBOPE Media 

 

É comum as pessoas consumirem o rádio em diferentes lugares, já que existe 

uma variedade de equipamentos que possibilitam esse acesso. O estudo do alcance 

por local nos mostra que 52% dos ouvintes escutam rádio em casa, 15% ouvem no 

carro, 10% estão no trabalho e 6% no trajeto, que seria a pé ou de algum tipo de 

condução. 

 

Fonte: Kantar IBOPE Media 
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As programações são variadas de acordo com o estilo e a proposta de cada 

emissora, o que é comprova que o brasileiro é um dos povos mais musicais do 

mundo. O IBOPE afirma que 94% da população querem ouvir música, 50% desta 

gama preferem o estilo sertanejo, enquanto que em último lugar (mas não muito 

longe) estão os sucessos/as mais pedidas.  

Há também os ouvintes que preferem o rádio como meio de informação, 

esportivo ou mesmo comercial. 83% dos ouvintes pesquisados disseram que 

preferem ouvir qualquer estilo de programação não musical. Mais de 70% dessas 

pessoas preferem noticiários locais, nacionais ou internacionais, enquanto que 24% 

preferem os programas religiosos. 

 

 

Fonte: Kantar IBOPE Media 
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A maioria, se não todas as rádios FM no Brasil, se mantém por serem 

comerciais. Os espaços são vendidos para empresas, eventos, shows, para que se 

haja um retorno financeiro. O estudo do investimento publicitário no meio rádio 

revela que no total, o rádio brasileiro já recebeu mais de 5 bilhões de reais* em 

investimento publicitário e teve 4,7 milhões de inserções veiculadas em 2015. Os 

setores que mais exploram a força do rádio é o de comércio e varejo, com 22%. 

Logo em seguida o de serviços ao consumidor, 19% e cultura, lazer, esporte e 

turismo que detém 11% desta gama. 

 

Fonte: Kantar IBOPE Media 



10 
 
 

 

1.2 PANORAMA DO RÁDIO EM CURITIBA 

 

Em Curitiba temos cerca de 17 emissoras de rádio FM distribuídas em nosso 

dial. Essas emissoras se misturam entre religiosas, filantrópicas, comerciais e 

educativas. 

Segundo o estudo do IBOPE analisando o perfil do ouvinte curitibano, temos 

49% da população masculina e 50% feminina que ouve rádio. A classe 

predominante é a C, com 45% da população e em seguida AB com 43%. Classe DE 

ficam com o restante do bolo de 11%.  

A faixa etária dos ouvintes predominantes está entre 40 a 49 anos, 

representando 19% da população. Mas também vemos uma crescente no que diz 

respeito ao público jovem de 25 a 34 anos que representam a mesma porcentagem. 

 

*Os dados têm como base os valores das tabelas de preço dos veículos, 

desconsiderando descontos e negociações. 

 2. A FORÇA DO RÁDIO E AS MULHERES 

As mulheres tem sido cada vez mais vistas em altos cargos na sociedade e 

no meio industrial. Segundo Silvia Fazio, (que é especialista em direito internacional 

e a primeira advogada brasileira a ser admitida como sócia de um escritório de 

advocacia londrino) “No mundo inteiro, o preconceito ainda é apontado como 

principal barreira para o acesso de mulheres aos cargos de presidentes, vice-

presidentes, conselheiras e demais cargos de liderança em grandes empresas de 

atuação internacional. Outra causa citada por grandes especialistas é a falta de 

estimulo recebida pela própria mulher para ambicionar posições de liderança – 

muitas vezes gerada por fatores socioculturais, que prescindem à capacidade e ao 

conhecimento. Diversas pesquisas internacionais demonstram que o termo 

“ambicioso” juntamente com o termo “bem sucedido” é geralmente visto como uma 

virtude nos homens, enquanto que, em muitas sociedades do mundo, incluindo 

sociedades altamente desenvolvidas, esses termos quando combinados e aplicados 

à mulher, possuem uma conotação social negativa.” 
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As estatísticas citadas por ela indicam que a proporção de mulheres 

ocupando cargos de liderança aumentou consideravelmente, de 9% para 14% em 

todo o mundo. Em países emergentes como o Brasil, essa proporção é ainda maior, 

contando de 3% para 14%. A China ainda foi mais além, em um dos países 

conhecido pela sua rigidez e por outro lado, grandes mercados comerciais, o 

crescimento tem um salto de 25% para 51% na participação em apenas um ano. 

Em meio a esse grande crescimento e visando um salto ainda maior, em 

meados de 2013 foi criado um fórum chamado W.I.L.L (Associação Internacional de 

Negócios para mulheres latino-americanas) que teve o objetivo de abrir discussões 

sobre a falta de espaços e oportunidades para as mulheres. O evento foi de grande 

sucesso, comparecendo mulheres líderes do mundo todo que encorajaram e 

passaram suas experiências de vida. 

O rádio ainda é um ambiente muito masculinizado, a maioria das emissoras 

são compostas por homens, principalmente em cargos de diretoria e chefia. Até 

mesmo nos órgãos responsáveis pela administração e legislação do meio. Existem 

mulheres como locutoras, mas poucas, já que é preciso ter uma variação de 

gêneros dependendo do pedido de clientes comerciais e preferência do público. 

Como podemos mostrar no exemplo a seguir: 

 

Fonte: http:// http://aerp.org.br/portal/diretoria/ 
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A Aerp é a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e trabalha 

em prol dos radiodifusores promovendo e incentivando a realização de cursos, 

palestras e congressos que visem o desenvolvimento da radiodifusão; bem como 

atuando a favor de seus associados, seja representando-os junto às entidades 

congêneres de âmbito nacional e estadual.  

Em sua bancada de diretores temos a mais completa visão da questão da 

falta da força feminina na liderança de tal entidade. 

Em Curitiba encontramos a Rádio Transamérica Light que se encontra no dial 

95.1 FM a qual tem como diretora uma mulher que entrou na emissora em meados 

dos anos 90 como contato comercial e hoje em dia exerce a função de direcionar e 

organizar clientes e funcionários (em média 10). 

 

3. COMPARATIVO DE PROGRAMAS 

 

Em uma pesquisa avançada pela internet, poucas rádios e programas 

dedicados às mulheres foram encontrados. O primeiro, a web rádio intitulada “Rádio 

Mulher” tem como mantedora a Associação América Artística e Cultural de Uberaba, 

fundada em 1997 para homenagear às mulheres e dar apoio a defesa e promoção 

da mulher, eventos Artísticos, Culturais e projetos de grande relevância social. A 

Rádio Mulher apresenta dois tipos de programação, convencional e a Love Songs, 

trazendo assim, o estereotipo do que elas gostam de ouvir. Apesar do nome e da 

declaração de homenagem, não há nenhuma diferenciação visível de gênero. 
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Fonte: http://www.radiomulher.com/ 

 

Em seguida foi encontrado um outro programa de rádio, intitulado “Fala 

Mulher”, uma produção da equipe Casa da Mulher do Nordeste, localizada em 

Afogados da Ingazeira – Sertão do Pajeú. Com uma hora de duração, a partir das 

13h30 na Rádio Pajeú AM 1500KHZ, indo ao ar todas as Sextas-feiras. 

Diante de uma cultura enraizada na região, o programa aborda diversas 

maneiras de autoajuda, por exemplo, mulheres que apresentavam fortes indícios de 

violência e sujeitas à uma vida de trabalhos forçados aos seus maridos. Na busca de 

mudanças para essa realidade, um grupo de apoio foi criado, para dar força à estas 

mulheres e, posteriormente, tornando-se o Fala Mulher, que semanalmente traz o 

assunto à tona e também serve como denúncia para esses e tantos outros atos.  
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Felizmente, o programa tem ajudado inúmeros casos e a realidade da região 

tem mudado constantemente. 

 

 

Fonte: http://www.casadamulherdonordeste.org.br/radio-fala-mulher 

 

Já na televisão, podemos citar diversos tipos de programas e programações 

dedicados a elas. Neste estudo apresenta-se dois deles, ícones que serão sempre 

lembrados: 

O programa “Mulheres” transmitido na TV Gazeta desde 1980, já foi 

apresentado por: Claudete Troiano, Márcia Goldschmidt, Leão Lobo, Cristina Rocha 

e o inesquecível Clodovil Hernandez. Hoje a apresentadora é a Catia Fonseca. 

Dentre as atrações do programa estão a culinária, moda, beleza e convidados 

diferentes, aos quais participam dos assuntos elencados no programa.  
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Este estilo de programação é o mais habitual na grade das emissoras e quase 

unanime pelo menos um programa neste formato. 

 

 

Fonte: https://www.tvgazeta.com.br/mulheres/ 

 

Sucesso nos anos oitenta na programação matinal da Globo, a atração 

apresentada por Marília Gabriela e Ney Gonçalves Dias, virou ícone ao tratar temas 

considerados “tabus” com uma linguagem objetiva e sem complicações. Gabriela 

esteve novamente à frente das dez edições inéditas, que estreou no dia 31 de maio, 

especialmente no dia do aniversário da mesma. 

A TV Mulher foi uma grande percursora da programação mais solta, com 

assuntos até então não convencionais diretamente às mulheres. O programa 
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também contava com convidadas, sempre mulheres, que marcavam época na sua 

maneira de viver e ver a vida. Exemplos de entrevistadas: Elis Regina, Hebe 

Camargo e Dercy Gonçalves, dentre outros ícones. 

 

 

Fonte: http://canalviva.globo.com/programas/tv-mulher/ 

 

 4. PESQUISA AO PÚBLICO ALVO 

 

A partir de questionário feito no Google Docs e divulgando nas diferentes 

redes sociais como Facebook, Twitter e também por e-mail, este projeto obteve o 

total de 212 respostas efetivas e bons comentários que fizeram o embasamento na 

escolha de todo o visual e caminho da rádio. 

95% das respostas foram enviadas por mulheres na faixa etária de 19 à 25 

anos que costumam ouvir rádio diariamente. Mais de 90% ouvem rádio na finalidade 

de ouvir música, logo depois vem a porcentagem de 30% para ouvir notícias e 27% 

deixa ligado como companhia.  

O aparelho mais utilizado foi o rádio existente no carro, arrematando 56% 

desse público e em seguida em casa, com aparelho físico, tendo a porcentagem de 

26. 

A grande maioria das participantes não se identifica com nenhum tipo de 

programa existente no meio rádio atualmente. Diferentemente da identificação com 
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algum locutor ou locutora, o que houve uma boa porcentagem de pessoas que tem 

um apresentador favorito. 

Uma fatia esmagadora demonstrou interesse em um programa com os perfis 

deste projeto, querendo que tenha informações sobre o mundo feminino (57,3%), 

programas mesa redonda sobre assuntos femininos (58%) e ouçam locutoras 

mulheres (55,7%). 

Foram enviadas 10 sugestões de estilos musicais e programas a serem 

trabalhados neste tipo de projeto. A inclusão dos gêneros foi o principal adendo feito 

pelas participantes da pesquisa. Houve também o grande interesse na abertura ao 

ouvinte participar dos programas e também ouvir diferentes estilos musicais. 

 

 

5.  ESTRUTURA RÁDIO ELAS FM 

 

5.1 LAYOUTS E ESTILO 

 

A escolha dos layouts foi feita baseando no estudo e análise de outros 

produtos que o público alvo se identifica. Programas de TV, revistas e grandes 

páginas de redes sociais foram levados em consideração. 

Constatou-se a busca de sair do mesmo, não se contentar com o clichê e 

poder utilizar as marcas de modo que conflitem com outras. 

A marca mostra a feminilidade da mulher, juntamente com música e a 

grandeza do emponderamento com a coroa. 

Foi aplicada uma cor forte e fugindo do clássico rosa ou vermelho. O roxo 

passa a ideia de força, luta, modernidade e sair do óbvio. 
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5.2 SLOGAN E LINGUAGEM 

 

O slogan ou carimbo foi escolhido a partir da ideia de inclusão. Esta é a 

palavra base do projeto e tem como objetivo mesclar todos os gêneros em um 

mundo só sem esquecer a força feminina. “Para todas Elas e você” demonstra que 

não importa se o ouvinte é homem, transexual, homossexual ou os mais de 10 

gêneros existentes, a rádio também é por eles. 

Uma linguagem jovem e descontraída será a principal vertente da emissora. 

Sem censura e aberta às diferentes linguagens e gírias que não param de aparecer 

e acabam entrando em nosso dia a dia. 

 

5.3 GRADE DE PROGRAMAÇÃO 

 

Considerando os diferentes tipos de estudos sobre horários, locais de escuta 

e aparelhos receptores, a grade foi desenvolvida mediante à necessidade do público 

alvo. 
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HORÁRIO PROGRAMAS 

00:00/06:00 Programação Musical 

06:00/08:00 Amélias 

08:00/10:00 Lista VIP 

10:00/12:00 Programadas 

12:00/14:00 Programação Musical 

14:00/16:00 Play Intimus 

16:00/19:00 Esporte de Ponta 

20:00/22:00 Programa das Nêga 

22:00/23:00 Beat Ladys 

23:00/00:00 Disseminas 

 

 Amélias – Manhã  

Primeiro programa do dia, terá dicas para casa, previsão do tempo, notícias 

diversas. 

 

 Lista VIP 

Playlist enviada pelo ouvinte, sem delimitação de gênero. 

 

 Programadas 

Mulheres geeks em discussão sobre tecnologia, games, series e filmes. 

 

 Play Intimus – Exclusivo do cliente 

Cliente escolhe a playlist ou não, dois comerciais de 15 segundos, podendo trazer 

convidados à vontade.  
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 Esporte de ponta  

Mulheres falando sobre diferentes esportes, sem delimitações de gênero. 

 

 Programa das Nêga 

Questões raciais, feminismo, músicas com cantoras/cantores negros. 

 

 Beat Ladys 

Djs mulheres tocando remixes ao vivo. 

 

 Disseminas 

Mesa redonda, com convidadas que passaram por assuntos polêmicos, todas 

discutem sobre o tema. 

 

 

5.4 ASSUNTOS QUE SERÃO ABORDADOS 

 

Visando o público alvo da emissora e os programas criados na grade acima, 

nota-se a grande valorização da opinião e ideias das mulheres para a construção de 

uma sociedade cada vez mais justa e, principalmente, igualitária. Dentre os diversos 

assuntos dedicados a cada programa, será discutido a presença da mulher em todos 

os meios de comunicação, trabalho, igualdade salarial, feminismo, racismo, a 

importância da união entre os gêneros e a visão da mulher como profissional, 

independente do seu jeito ou beleza. 

O esporte é um dos assuntos que mais tem excluído a opinião feminina nesse 

meio. Ele também estará em pauta, sem distinção, entretanto, a opinião será única e 

exclusivamente delas. 

E, tão importante quanto, a questão LGBT será mantida nos assuntos 

principais das programações. Abordaremos discussões de igualdade, respeito e 

espaço dessas pessoas na sociedade. 
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5.5 ENTRADA COMERCIAL 

 

Grandes empresas e marcas tem em vista o público feminino como um 

grande meio de venda e abordagem. Grande parte delas, são chefes dos lares, o 

que deixa ainda mais viável a compra e consumo dos diferentes tipos de produtos. 

Não menos importante, além de chefes dos lares, também possuem grande 

apego com o seu bem-estar e vaidade. Empresas de perfumes, maquiagens e 

roupas, mesmo tendo abrangência de gênero, se dedicam a chamar a atenção 

principalmente delas. 

Neste projeto, marcas como Intimus, O Boticário, Natura, Seda, Rexona, até 

as grandes lojas de roupas como Marisa, Riachuelo e Renner, poderão vir a se 

tornar grandes clientes em potencial para a divulgação de seus comerciais e 

produtos na programação da rádio Elas FM.  

Essas lojas, geralmente, contam com uma programação musical dedicada 

dentro do seu estabelecimento, facilitando ainda mais a venda de um programa 

musical dentro da emissora, com a preferência do cliente. 

O objetivo de “programas do cliente” tem em vista, a esperança de breaks 

terem tempos reduzidos, sem deixar de veicular comercialmente o nome e os 

produtos dos clientes, claro que, de forma leve e descontraída, sem sair da proposta 

e atingindo o público. 

 

6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

O desenvolvimento do projeto “Rádio Elas FM” possui um grande potencial 

cultural, artístico e comercial em nosso meio radiofônico Paranaense. 

Temos enormes variedades de emissoras existentes em nosso dial, mas 

quase nenhuma estimativa apontada à identificação feminina nos dias de hoje. É a 

falta de cuidado e perspectiva com esses assuntos, que o foco não tem crescido 

mais. Os meios de comunicação ligados à mulher, recebem cada vez menos força 

devido ao pouco caso de décadas anteriores, que não são mais aceitas por estas 

que regem nossa sociedade. Entretanto, cada vez mais a busca de união tem sido 

bem-vinda ao público. 
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À todas as participantes do questionário apresentado, existe uma grande 

vontade de ver o projeto sendo realizado o mais rápido possível, pois o fato de não 

serem lembradas nas programações diversas, mas sim em promoções diferenciadas 

de datas comemorativas repetitivas tem sido decepcionante.  

Esse projeto tem grande força e impacto social, tendo em vista o abranger de 

produtos ainda não veiculados em programações nada dirigidas ao público de forma 

igualitária. 
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