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Resumo:  artigo que apresenta  a  importância  das  comunicações
analógicas na Região Norte do Brasil. As transmissões em ondas
curtas  persistem  no  Século  XXI  e,  em  meio  às  plataformas
digitais, ainda existem pessoas que ouvem rádio. A radioescuta é
uma atividade de passatempo e diversão, adotada por inúmeras
pessoas em todo o mundo. 
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1. INTRODUÇÃO

Radioescuta é  o  nome atribuído às  pessoas que se  dedicam ao

hobby de  ouvir  rádio,  para  entretenimento,  mas  de  maneira

diferenciada  dos  ouvintes  convencionais  (ROMAIS,  1994).

Contudo,  o  radioescuta  não  quer  apenas  ouvir  notícias  ou  sua
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música favorita.  Ele quer mais e,  por isso, são atributos de um

radioescuta  a  curiosidade,  interesse  cultural  e  a  busca  por

informação  diferenciada  aprendizado  de  um  novo  idioma.  Ele

também se dedica a pesquisa sistemática por estações de rádio

exóticas  ou  que  descrevam  peculiaridades  regionais,  sociais,

religiosas ou técnicas. 

Radioescuta pode ser  homem, mulher,  idoso,  adolescente ou

criança, pois não há restrição de gênero ou idade (DURANTUON,

1982). Basta ter um rádio receptor e uma antena para buscar as

emissoras de rádio pelo dial (indicador no painel de varredura do

rádio). 

O radioescuta não se limita a ouvir as emissoras em Frequência

Modulada (FM) ou Amplitude Modulada (AM) de sua cidade. Ele

sempre quer ouvir algo diferente, seja em uma rádio de sua cidade

ou de outro país. Por isso, um importante aliado do radioescuta

são as ondas curtas (shortwaves - SW), uma vez que essa faixa de

radiodifusão  possibilita  a  comunicação  em  longas  distâncias

(FOSSÁ,  1994).  A faixa  de  comunicação  por  rádio  em ondas

curtas  recebe  esse  nome  em  função  de  suas  características

eletromagnéticas, isto é, por causa do tamanho da onda de rádio

que  se  propaga  no  espaço  como  sinal  de  radioelétrico.  A
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denominação  de  onda curta  faz  sentido  quando comparada  aos

demais sinais radioelétricos das outras faixas de radiodifusão. 

As  ondas  curtas  possibilitam  a  comunicação  em  longas

distâncias porque o sinal  de rádio das emissoras é refratado na

atmosfera até ser refletivo novamente para a superfície da Terra. É

um fenômeno físico, que muda a direção das ondas de rádio que

viajam  pelo  espaço,  e  depende  da  hora  do  dia,  condições

ambientais e da faixa de ondas curtas que está sendo monitorada

(BARBOSA, 1993).

Figura 1. Ouvindo ondas curtas em Minas Gerais

 O  radioescuta  dedica-se  horas  do  seu  dia  em  busca  de

emissoras  de  rádio  distantes  e  que  possam  ser  captadas  pela
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antena de seu rádio (Fig. 1). As ondas de rádio são invisíveis e se

propagam no espectro eletromagnético, uma abstração científica

criada para descrever o comportamento físico da energia emitida

pelas  antenas dos transmissores  de rádio.  Não é por acaso que

recebem o nome “emissoras de rádio”.

Figura 2. Mascote da Rádio Romênia Internacional

O monitoramento sistemático de emissoras de rádio distantes

recebe  o  nome  de  DX,  isto  é,  Distância  “X”  ou  Distância

Desconhecida.  Para  essa  atividade  o  radioescuta  investe  em

aparelhos  de  rádio  modernos  e  antenas  eficientes  (BALANIS,

2016).  A  maioria  dos  radioescutas  fabricam  as  suas  próprias
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antenas,  para  aumentar  o  desempenho  e  sensibilidade  de  seus

receptores de rádio e captarem emissoras mais distantes (Fig. 2).

No Brasil existem vários clubes e associações de radioescutas.

Nessas  instituições  os  radioescutas  trocam  informações,

aprimoram seus conhecimentos e promovem encontros regulares

para  difusão  das  atividades  na  sociedade.  Destacam-se  o  DX

Clube do Brasil, DX Clube Sem Fronteiras e a Associação DX do

Brasil.  Também  existem  programas  de  rádio  dedicados  aos

radioescutas.  A  Rádio  Aparecida,  por  exemplo,  apresenta  o

Programa  Encontro  DX  todos  os  sábados.  Além  disso,

radioamadores também criaram rodadas virtuais de comunicação

dedicadas aos radioescutas (ARGOLO NETO, 2017).

A  fabricação  de  antenas,  monitoramento  do  espectro

eletromagnético,  observação  das  condições  ambientais  e  da

atmosfera,  entre  outros  atributos  forjam os  radioescutas.  É  um

hobby democrático,  que  alcança  pessoas  de  todas  as  idades  e

classes sociais. Todos unidos pela magia do rádio. 

2. AS REDES SOCIAIS E AS ONDAS CURTAS

A  internet  e  o  telefone  móvel  despertam  a  curiosidade  dos
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adolescentes  nos  dias  atuais.  É  um  fenômeno  global,  com

repercussão em diferentes segmentos sociais. Os telefones móveis,

infelizmente,  estão  com  os  jovens  na  sala  de  aula,  no  metrô,

durante o jantar  e até na hora de dormir.  O uso do aparelho é

viciante.  Todos  ficam  aguardando  a  próxima  notificação  de

mensagem ou curtida em uma foto nas mídias sociais. Os jovens

utilizam  esses  recursos  digitais  para  ouvir  a  banda  musical

predileta, tirar fotos, praticar jogos online, acompanhar a jornada

esportiva e, principalmente, participar das redes sociais (WRTH,

2021). 

As redes sociais agrupam pessoas com interesses comuns em

grupos  virtuais  de  discussão,  compartilhamento  de  mensagens,

fotos  e  vídeos,  ou  ainda,  oferta  de  vagas  de  trabalho,  pessoas

desaparecidas, fãs clubes de artistas, seguidores de uma religião,

entre outras atividades que buscam uma conexão social. Não há

barreiras  geográficas  ou  políticas  para  as  mídias  que  estão

disponíveis na tela do telefone celular.

As mudanças e os efeitos das redes sociais e da tecnologia na

vida das pessoas já eram previstos por Milton Santos, no livro “A

Natureza do Espaço”, bem como Manuel Castells, em sua obra

“A  Sociedade  em  Rede”.  As  redes  sociais  possibilitam  a
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disseminação  rápida  de  mensagens  e  o  fluxo  de  capital  entre

pessoas e corporações de todo o mundo. 

Hoje  em  dia,  tudo  acontece  de  maneira  ágil,  em  poucos

segundos,  sem  a  necessidade  de  esperar  um  dia  e  horário  da

semana para ter o canal de comunicação aberto pela tecnologia ou

as  condições  favoráveis  do  meio  ambiente  para  a  mensagem

alcançar  seu  destinatário.  A dinâmica  das  famílias,  empresas,

cidades,  economia  e  política  sincroniza  com  a  tecnologia  que

passa a ditar o ritmo dos fluxos produtivos. As relações sociais, de

trabalho e de consumo seguem caminhos virtuais,  guiados pelo

roteamento dos pacotes de dados digitalizados.

Pode  parecer  contraditório,  mas  os  algozes  do  rádio  e  das

ondas curtas podem se transformar em importantes aliados para

divulgação e sobrevivência do  hobby de radioescuta.  Os jovens

nascidos depois do ano 2000 estão imersos em um mundo de alta

tecnologia, conectados pelas redes sociais nos telefones móveis e

vivendo em casas  que  não  possuem os aparelhos de rádio.  No

Brasil, cerca de 30% das famílias não possui um rádio dentro de

casa,  mas  90% delas  possui  um telefone  celular  com acesso  à

internet (IBGE, 2021).

As redes sociais possuem grande potencial de convencimento e
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mobilização  das  massas.  As  mensagens  eletrônicas  derrubam

governos ou elegem presidentes. Os grupos de compartilhamento

de  textos,  fotos  e  vídeos  espalham  mensagens  capazes  de

desacreditar instituições tradicionais ou recrutar seguidores para

atos  extremistas.  Tudo  circula  em  redes  no  mundo  virtual  e

movimenta as pessoas no mundo real. Portanto, é possível utilizar

as  mídias  sociais  para ampliar  os  praticantes  da radioescuta no

Brasil e no mundo. 

Neste estudo utilizamos as redes sociais que reúnem os adeptos

à escuta das  ondas curtas  para  entender como este passatempo

seduziu tantas pessoas nos últimos anos. Para tanto, produzimos

uma  pergunta  para  estimular  as  pessoas  compartilharem  suas

memórias de radioescuta sobre como tudo começou: - Como você

começou a ouvir estação de rádio em ondas curtas? Compartilhe

sua história. 

Nosso  objetivo  é  realizar  um  registro  histórico  dos

radioescutas, um inventário virtual com depoimentos dos ouvintes

das ondas curtas.  Do ponto de vista científico,  a hipótese mais

provável  sugere  a  descontinuidade  deste  hobby nas  próximas

décadas, uma vez que seus quadros não são renovados. Portanto,

consolidar os testemunhos dos radioescutas será muito importante
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para descrever a transição do rádio convencional, transmitido em

ondas  de  rádio,  seja  em  ondas  médias,  curtas  ou  em  alta

frequência,  para  a  plataforma  digital,  com  armazenamento  em

nuvem e disponibilidade sob demanda na internet. 

Inicialmente,  criamos  um  grupo  virtual  para  reunir  os

depoimentos  dos  internautas:  Memórias  e  Histórias  de

Radioescutas.  O grupo no Facebook foi  publicado no dia 2 de

maio  de  2020  e,  pouco  tempo  depois,  recebemos  apoio  do

Programa  Encontro  DX,  da  Rádio  Aparecida.  Este  é  o  único

programa de rádio brasileiro com transmissão regular em ondas

curtas que é dedicado  aos radioescutas. No dia 31 de outubro de

2020,  Cassiano  Alves  Macedo,  produtor  e  apresentador  do

programa,  anunciou  o  sorteio  do  livro  “Anedotário  do  Rádio

Brasileiro”  entre  os  radioescutas  que  compartilharem  suas

histórias no grupo Memórias e Histórias de Radioescutas.

Também concedemos entrevista ao programa “Rádio DX”, da

emissora  Palavra  Alegre.  O  programa  em  idioma  português  é

transmitido em ondas curtas pela  World Christian Broadcasting

(WCB), direto de Madagascar. O locutor brasileiro Danilo Nonato

é  responsável  pela  produção  do  programa  e,  na  ocasião,  foi

possível descrever os objetivos do livro, bem como convidar seus
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ouvintes  da  América  do  Sul  e  da  África  para  participarem do

projeto.

Figura 3. Postagem com a pesquisa

Além do grupo criado  no  Facebook,  também propagamos  a

pergunta  aos  radioescutas  no  idioma  inglês  com o  formato  de

meme,  isto  é,  uma mensagem curta  acompanhada  de  uma foto
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temática (Fig. 3). A foto utilizada foi originalmente utilizada em

um  anúncio  da  loja  de  departamentos  Joseph  Horne,  em

Pittsburgh, nos Estados Unidos. O título da foto é “Ouvir rádio

era uma experiência nova no início dos anos 1920, e os meninos

eram  entusiastas  fervorosos  da  tecnologia  emergente”

(Bettmann/Corbis). 

A estratégia era atrair a atenção dos internautas membros dos

grupos de radioescutas para responderem ao questionamento e, ao

mesmo  tempo,  resgatarem  as  lembranças  mais  marcantes  do

passatempo.  O  idioma  inglês  foi  utilizado  para  alcançar

radioescutas de diferentes nacionalidades. Na postagem também

foi incluído um pequeno texto,  onde apresentamos a motivação

para escrever um livro de memórias dos radioescutas.

A  postagem  foi  realizada  em  36  grupos  de  radioescutas,

radioamadores,  construtores  amadores  de  antenas,  jornalistas,

locutores  e profissionais  do rádio.  Nestes  grupos as  mensagens

eram  postadas  em  idiomas  português,  espanhol  e  inglês,  com

membros  residentes  na  América  do  Norte,  América  Central  e

Caribe,  América  do  Sul,  Europa  e  Ásia.  Os  36  grupos  que

receberam a postagem com o  meme possuem 115.092 membros

registrados,  bem  como  tempo  médio  de  criação  de  5  anos.  A
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publicação foi  feita simultaneamente em todos os 36 grupos do

Facebook e permaneceu ativa por tempo indeterminado (Fig. 4). 

Figura 4. Participação nos grupos de radioescutas 

Entre  os  dias  30/10/20  a  14/11/20,  ou  seja,  15  dias,  foram

alcançadas  10.598  pessoas,  registradas  pela  plataforma  com  a

visualização da postagem. Houve engajamento de 1.048 pessoas,

isto é, que reagiram a publicação com algum tipo de manifestação

virtual  (curtidas,  compartilhamento ou leitura dos comentários).

Neste  período  foram  apurados  477  comentários  em  resposta  a
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postagem. 

Os  comentários  dos  internautas  radioescutas  apresentavam

depoimentos importantes, que descrevem memórias significativas

de iniciação ao passatempo. Selecionamos algumas histórias para

compor  o  livro,  bem  como  realizar  o  registro  de  momentos

marcantes do rádio em ondas curtas nas vidas de pessoas de todo

o mundo.

3. A RADIOESCUTA NO MUNDO

Ouvir  rádio  em  ondas  curtas  é  um  passatempo  praticado  por

diversas pessoas em todo o mundo. Nas mídias sociais é possível

encontrar grupos, clubes e associações de pessoas que se reúnem

para praticar, aprender e ensinar o hobby. Garimpar emissoras de

rádio internacionais, sinais horários ou comunicações de amadores

mobiliza  horas  dos  ouvintes  na  sintonia  de  seus  receptores

(AGUIAR, 2019). 

Nas  mídias  sociais  encontramos  grupos  especializados  em

escutas  de emissoras  de  rádio distantes  (DX) em ondas  curtas,

ondas  médias,  altas  frequências,  construtores  de  antenas,

fabricantes  de  receptores  de  rádio  artesanais  e,  mais
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frequentemente, radioescutas que compartilham seus vídeos com

as escutas. Os vídeos, em geral, apresentam pequenos trechos que

comprovam  a  sintonia  da  emissora  de  rádio,  informando  a

frequência,  data  e  horário.  O  compartilhamento  dos  vídeos

estimulam os iniciantes para buscarem a mesma sintonia com seus

receptores e antenas (BBC, 2021). 

Também  encontramos  radioescutas  que  exibem  seus  troféus

com as escutas, isto é, os cartões QSL que comprovam a sintonia

das  emissoras.  O  termo  QSL  foi  apropriado  do  código

internacional de telecomunicações, muito utilizado em telegrafia,

que  confirma  a  compreensão  da  mensagem  enviada  (WOOD,

2021).  Os  cartões  QSL são  respostas  oficiais  das  emissoras  de

rádio  que  atestam  as  escutas  de  seus  programas  pelos

radioescutas.  No  passado,  os  cartões  QSL eram  enviados  por

correio  convencional,  acompanhados  de  outros  souvenirs:

calendários, agendas, flâmulas, etc. Nos dias atuais, as emissoras

de rádio utilizam formulários eletrônicos com resposta automática

para envio de cartões QSL eletrônicos. 
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Figura 5. Postagem no grupo de radioescuta

Para  entender melhor como essa paixão surgiu,  consultamos

esses grupos nas mídias sociais, indagando seus membros sobre a

história  pessoal  com as  ondas  curtas  (Fig.  5).  Nesse  trabalho,

resgatamos  a  memória  do  radioescuta,  reconstruindo  fatos  e

momentos  marcantes  de  seu  passatempo  predileto.  Recebemos

mais de 300 interações nos diversos grupos, descrevendo relatos

diários.
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Figura 6. Depoimento de uma radioescuta norte-americana

Os relatos descrevem o dia a dia do radioescuta, em família,

praticando  seu  passatempo  de  maneira  individual  ou  coletiva.

Lindsey  Ralston,  norte-americana,  é  uma  radioescuta  que

descobriu o hobby em companhia do marido, depois de limpar a

cozinha  do  jantar  (Fig.  6).  Ela  foi  tomada  pela  curiosidade  de

ouvir  os  ruídos  do  rádio  que  emanavam de  seu  quarto.  Era  o

esposo  que  estava  tentando  sintonizar  dois  radioamadores  da

Califórnia,  enquanto  estava  deitado  antes  de  dormir.  No
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depoimento é possível destacar a felicidade da norte-americana ao

conseguir ouvir a conversa dos radioamadores.

Figura 7. O jovem curioso e o rádio da família

A  curiosidade  de  Lindsey  Ralston  é  a  mesma  que  levou

inúmeras crianças com idades entre 8 e 12 anos a conhecerem as

ondas curtas.  Durante a pesquisa nas mídias sociais, leitura das

interações e relatos nos grupos sociais, descobrimos que a maior

parcela dos radioescutas iniciou o hobby na infância. A influência
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dos  pais  foi  decisiva  para  fomentar  a  curiosidade  dos  jovens,

incentivando-os para ouvir algo a mais no rádio. 

Gary  Goltz,  norte-americano,  descobriu  as  ondas  curtas

mexendo no antigo rádio da família que ficava na sala de sua casa

(Fig. 7). Bill Doubledee, outro norte-americano, também seguiu o

mesmo caminho, brincando com rádio de seu pai (Fig. 8). 

A disponibilidade de aparelhos de rádio receptores com ondas

curtas nos últimos 60 anos também foi algo relevante. Entre os

anos 1950 e 1960,  o  rádio era  um veículo  de comunicação de

massa.  Ele  estava  presente  nas  casas  das  famílias  de  todo  o

mundo. Os descendentes dessa geração, nos anos 1970 e 1980,

cresceram com o aparelho de rádio dentro de casa.  Eles  viram

seus  pais  ouvindo  rádio,  bem  como  acompanharam

acontecimentos históricos pelas vozes de locutores de todo mundo

nas ondas curtas. Neste período também ocorreu a massificação

da televisão. As gerações seguintes, 1990 e 2000, não ouviam o

rádio como seus avós,  pois cresceram com seus pais assistindo

televisão. A internet também surgiu nessa época e, por isso, o bem

mais desejado não era um aparelho de rádio, mas o computador.
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Figura 8. O rádio como brinquedo de criança

 Após  2000,  observamos  o  fenômeno  da  digitalização  da

informação,  bem  como  popularização  do  telefone  celular.  Em

2010, o telefone móvel já ocupava lugar de destaque dentro das

casas  das  famílias  de  todo  o  mundo.  Essas  mudanças  se

acentuaram com a  virtualização  das  tecnologias,  transformando

diversos  dispositivos  em  aplicativos  embarcados  nos  telefones

móveis.  Câmera fotográfica,  relógio despertador,  agenda,  rádio,

entre muitos outros se transformaram em um item no menu do

smartphone (IBGE, 2021). 
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O cotidiano das famílias  modernas ainda incluem momentos

para ouvir uma boa música, futebol e notícias, mas sem utilizar a

plataforma de  rádio  convencional  que  conhecemos  nas  últimas

décadas. Os momentos de descobertas das ondas curtas dentro de

casa estão cada vez mais raros. As crianças e jovens não vão se

surpreender  e  encontrar,  ao  acaso,  seus pais  ouvindo rádio  em

ondas curtas  no quarto.  Os aparelhos  de  rádio na cabeceira  da

cama  do  vovô  também não  existem  mais.  A sobrevivência  da

radioescuta depende dos jovens, da sua curiosidade, da descoberta

despretensiosa.  Para  tanto,  o  papel  dos  clubes  e  associações  é

essencial, promovendo encontros e palestras em escolas e praças

públicas para despertar o interesse dos jovens com a radioescuta.

4. ONDAS CURTAS E AS PLATAFORMAS DIGITAIS

Entre 2001 e 2015, o número de famílias brasileiras sem aparelhos

receptores  de  rádio  em  casa  saltou  de  12%  para  30%  da

população.  Isso  significa  dizer  que  63  milhões  de  pessoas  no

Brasil  não têm um aparelho de rádio  em casa.  Elas  continuam

ouvindo rádio regularmente, mas utilizando outra plataforma. 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), do
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Instituto Brasileiro de Geografia  e  Estatística (IBGE), realizada

em 2018, verificou que 99,2% das residências brasileiras possui

telefone celular. As pessoas não deixaram de ouvir a programação

do rádio, apenas migraram para outra plataforma.

O telefone móvel é o meio de comunicação predominante no

século XXI. Os dados da PNAD/IBGE-2018 demonstraram que

80,2%  da  conexão  por  banda  larga  no  país  é  realizada  com

telefone celular. Neste pequeno dispositivo, todas as plataformas

multimídia convergem na tela do usuário, na palma de sua mão. A

qualquer tempo é possível ler as notícias, ouvir a música predileta,

enviar  uma  mensagem  para  o  trabalho,  pedir  uma  pizza  ou

acompanhar os resultados da rodada esportiva. Tudo em um único

dispositivo. 

Não  é  por  acaso  que  as  emissoras  de  rádio  e  televisão

migraram  para  as  plataformas  digitais  e  estão  produzindo

conteúdos  multimídia  de  áudio  e  vídeo.  É  um  fenômeno  que

começou nos anos 2000 e, com o avanço da tecnologia embarcada

nos telefones móveis, diversos dispositivos se transformaram em

artigos de museu.  Câmeras  fotográficas,  relógios despertadores,

entre  muitos  outros  equipamentos  eletrônicos  que  foram

incorporados aos smartphones. O rádio também foi engolido pela
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tecnologia  e,  atualmente,  é  possível  ouvir  emissoras  FM

utilizando  o  hardware  do  telefone  celular  ou  qualquer  outra

emissora do mundo por meio de aplicativos gratuitos. 

A  indústria  de  eletroeletrônicos  teve  que  se  adaptar  para

sobreviver. Inúmeras empresas modificaram as linhas de produção

ou fecharam as portas. Os fabricantes de aparelhos de rádio, assim

como de câmeras fotográficas, viram seus mercados encolherem

drasticamente.  A estratégia  da  indústria  de  eletrônicos  foi  se

especializar no segmento com maior demanda e impulsionar suas

vendas. Em alguns casos, os fabricantes se alinharam com nichos

de mercados, produzindo menos aparelhos, com maior qualidade e

agregando valor. 

O mercado de rádios receptores de ondas curtas é um desses

nichos  de  mercado.  A  concorrência  é  limitada  e  o  mercado

consumidor é cativo. A internet e os telefones móveis atropelaram

a indústria de aparelhos de rádio receptores para uso doméstico.

Contudo,  sem  interferir  radicalmente  no  comportamento  dos

apreciadores  especializados  de  rádio:  os  radioescutas  e

radioamadores. 

Todos os anos, a indústria de rádios receptores de ondas curtas

lança  um  equipamento  novo  (HAYKIN;  MOHER,  2011).  Os
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fabricantes  dos  rádios  em  ondas  curtas,  e  equipamentos  de

radioamador  que  se  incluem  nesse  mercado,  também  foram

impactados  pelas  mudanças  da  tecnologia,  mas  souberam

amortizar  o  impacto.  A tecnologia  trouxe  redução  de  custos  e

novos recursos que encantaram os consumidores. Painéis digitais

sensíveis ao toque, Bluetooth, cartões de memória para gravação,

entre outros  mimos que estão disponíveis  nos equipamentos de

radioescutas e radioamadores. Neste mercado não há disputa por

preços, vence quem oferece o melhor produto.

A tecnologia não é a vilã para o público especializado, ela é

uma aliada. Porém, o desafio agora é outro! A maior parte dos

atuais radioescutas e radioamadores está envelhecendo e o hobby

não está atraindo o público mais jovem. 

Os jovens que nasceram a partir do ano 2000, cerca de 30%

dos brasileiros de acordo com o IBGE, vivem em um mundo onde

o  telefone  móvel  disponibiliza  comunicação,  educação,

informação e entretenimento de maneira ágil e eficiente. Eles não

precisam  de  uma  caixinha  que  sirva  apenas  para  reproduzir

músicas ou notícias em suas casas. 

A caixinha que emite som, o rádio, evoluiu e se transformou

em uma smart box que toca música ou apaga a luz do seu quarto
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pelo comando de voz. O assistente virtual de uma smart box atua

como  alarme  despertador,  ou  secretária,  para  realização  de

chamadas  telefônicas  ou  envio  de  mensagens.  Ele  também

sintoniza a emissora de rádio que pedir pelo comando de voz. As

smart  boxes estão  se  popularizando  rapidamente,  com  forte

tendência para integração com todos os dispositivos residenciais

(Internet das Coisas – IoT).

Nos  dias  atuais,  os  conteúdos  de  rádio  ou  televisão  são

transmitidos  simultaneamente  nas  plataformas  digitais  e  os

espectadores podem reproduzi-los quando for mais conveniente.

Os jovens não se prendem ao meio de comunicação, isto é, não

esperam a emissora de rádio tocar a música predileta, eles buscam

o título nos aplicativos Spotfy ou Deezer e montam a sua própria

playlist.

Os  conteúdos  do  rádio  ficam  armazenados  em  servidores

virtualizados,  na  nuvem,  e  disponibilizados  sob  demanda  em

diferentes  plataformas  multimídias.  Os  programas  ao  vivo

também utilizam essa infraestrutura e  o custo de distribuição é

reduzido a patamares ínfimos, com alcance ilimitado. 

O rádio de uso doméstico nasceu como um aparelho dedicado

para sintonia de emissoras, uniu-se a outros recursos como toca
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discos, gravadores de fita k7, CDs, depois virou  micro system, e

agora, ele foi para céu e está na nuvem. Ir para nuvem quer dizer

que  ele  está  deixando  de  existir  fisicamente  como  aparelho

eletrônico, para fazer parte do mundo virtual. 
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