Avaliação inicial: website
Dial

Emissora

website
Nota geral da avaliação

0

Data de acesso:
Acessibilidade e uso

Nenhum
0
1

Totalmente
3
4
5

Nota

Parâmetros

A busca pelo website / endereço foi fácil

0

O endereço corresponde ao nome da emissora; o site aparece entre os cinco primeiros resultados em
busca no Google; abre corretamente em qualquer navegador

Propaganda não dificulta o acesso ao
conteúdo

0

Verificar pop-ups, pré-telas e conteúdo HTML5. Propaganda de promoções representam menos
problemas

Modo "ao vivo" facilita a vida do usuário

0

Disposição clara de conteúdo
Cores e fontes de fácil leitura
Navegação suave

0
0
0
0

Item avaliado

2

Total do conjunto

5 = só inicia com interação do usuário, que escolhe pop up ou linha fixa no site; 3 = linha fixa ou popup que se inicia automaticamente; 2 = inicia com ação do usuário, mas muda de página; 1 = inicia
automaticamente, mas só funciona na home; 0=não tem streaming.
Boa disponibilização de conteúdos em áreas distintas no website.
Adequadas ao público-alvo e estilo da emissora, colaboram com a visualização
Não apresenta links quebrados, opções de menu claras e facilidade para chegar à home

Notas sobre a observação

Conteúdo
Item avaliado

Nenhum
0
1

2

Totalmente
3
4
5

Nota

Timishifting de conteúdo

0

Áudio exclusivo da web

0

Programação radiofônica em vídeo

0

Vídeos on-demand complementares à
programação

0

Notícias relacionada ao estilo da emissora
(exceto jornalísticas)

0

Notícias em texto (apenas jornalísticas)

0

Blogs e colunistas

0

Conteúdo em fotos

0

Interações com o ouvinte

0

Página dos locutores

0

Lista de programas

0

Diversidade

0
0

Total do conjunto

Parâmetros
Apresenta streaming e/ou on demand de conteúdo originalmente veiculado na programação, com
grande acervo disponível e totalmente atualizado.
Apresenta ampla produção em áudio que não foi originalmente difundida na programação, com peças
complexas como documentários e entrevistas
5 = Trasmite toda a programação ao vivo, com direção de câmera; e disponibiliza o conteúdo para
acesso on-demand; 3 = Transmite parte da programação ao vivo, sem direção de câmera e
disponibiliza trechos editados on demand; 1 = apenas transmite ao vivo como "câmera de segurança",
sem direção.
5 = Oferece vídeos no site com produção própria e complexa, como matérias jornalísticas e ficção, de
forma consistente; 3 = Vídeos são pequenas produções, como entrevistas ocasionais a algum artista
ou grupo musical; 1 = Vídeos são meramente replicações de conteúdo do YouTube.
Mantém uma equipe jornalística que produz informação atualizada, exclusiva e pertinente ao públicoalvo da emissora, além de realizar clipping de notícias relevantes a partir de outras fontes, como
agências jornalísticas.
Publica em seu site textos complementares às matérias que foram ao ar na programação, para
aprofundamento, além de conteúdo exclusivo em texto do website, funcionando como verdadeira
agência de notícias.
Mantém um grupo amplo de blogueiros e/ou colunistas, sejam eles os locutores oficiais ou não, e que
produzem conteúdo rotineiramente.
Mantém área dedicada a fotos relacionadas a eventos realizados pela emissora, além de ilustrar suas
notícias e suas páginas com fotos jornalísticas relevantes, bem como exibe "memes" que os ouvintes
podem usar
Oferece amplo conteúdo de interação com o ouvinte, como enquetes, quadro de comentários, fóruns
de discussão, chats, "fale conosco", e responde aos contatos dos ouvintes no site.
Site possui área específica para conhecer toda a equipe da emissora, com perfil dos locutores,
descrições, fotos e formas de contato com os mesmo.
O site contém página específica com todos os programas da emissora, com informação sobre os
locutores e os horários, além de fornecer a grade de programação.
Há equilíbrio entre locutores homens e mulheres identificados no site
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Redes Sociais
Item avaliado

Nenhum
0
1

2

Totalmente
3
4
5

Nota

Twitter, Facebook e Instagram

0

Resposta e interação

0

Material para compartilhamento

0

Parâmetros
A emissora possui perfis ativos no Twitter, Facebook e Instagram, com diversas atualizações diárias e
adequadas para cada uma das redes sociais.
As redes sociais permitem publicações dos usuários/ouvintes, além de respostas, e a emissora
comenta as publicações desses participantes
5 = São cotidianamente produzidos/editados e publicados memes, notícias, fotos, etc., que permitam
ao usuário compartilhar em sua timeline e/ou perfil, ampliando a propaganda da emissora; 3 =
Praticamente todo o conteúdo compartilhável foi produzido por terceiros e a emissora apenas replica;
1 = raramente o conteúdo produzido é compartilhável
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Transmissão ao vivo

0

Youtube e similares

0

Programação ondemand

0

Ligação com website

0

Atualizações a agendas

0

Interação dos locutores e âncoras

0
Total do conjunto

Todos os principais programas da emissora transmitem áudio e vídeo ao vivo, enquanto o programa
está no ar, com a possibilidade de interação imediata do ouvinte durante a transmissão.
A emissora têm canal no YouTube onde divulga vídeos próprios e de terceiros, como videoclipes e
matérias relacionadas ao conteúdo da emissora ou ao público-alvo.
Programas (ou trechos dos programas) realizados pela emissora são disponibilizados e estão
atualizados em canais das emissoras como redes sociais, YouTube e Soundcloud.
São postados links de materiais que remetam ao conteúdo do website.
As redes sociais da emissora servem para lembrar o ouvinte de prazos de promoções, início de
programas, datas de shows e eventos patrocinados, datas especiais referentes ao estilo da emissora,
etc.
Os locutores e âncoras, em sua marioria, usam as redes sociais da emissora para conversar com os
ouvintes, lançar promoções ou expor suas ideias.

0
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Promoções
Nenhum
0
1

Totalmente
3
4
5

Nota

Parâmetros

Regularidade

0

Emissora faz promoções em base quase diária, como forma de vincular seu ouvinte aos espaços online
e ao conteúdo gerado para web, e as divulga tanto na página da emissora como nas redes sociais

Prêmios

0

Cadastro

0

Divulgação e compartilhamento

0

Resultados

0

Item avaliado

2

Total do conjunto

Os prêmios dados aos ouvintes são sempre valiosos, como ingressos de shows ou eventos, além de
itens típicos de merchandising como camisetas, bonés, etc.
Para participar da promoção o ouvinte deve se cadastrar, mas esse cadastro é simples ou baseado em
perfil de redes sociais.
A maior parte das promoções são divulgadas tanto no website quanto nas redes sociais, e o ouvinte,
para participar, deve compartilhar o conteúdo com seus amigos.
Os métodos de apuração das promoções são auditados e amplamente divulgados, e os resultados são
capitalizados pela emissora em seu website

0
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Avaliação inicial: website
Dial

Emissora

website
Nota geral da avaliação

170

Data de acesso:
Acessibilidade e uso

Item avaliado

Nenhum
0
1

2

Totalmente
3
4
5

Nota

Parâmetros

A busca pelo website / endereço foi fácil

x

5

O endereço corresponde ao nome da emissora; o site aparece entre os cinco primeiros resultados em
busca no Google; abre corretamente em qualquer navegador

Propaganda não dificulta o acesso ao
conteúdo

x

5

Verificar pop-ups, pré-telas e conteúdo HTML5. Propaganda de promoções representam menos
problemas

Modo "ao vivo" facilita a vida do usuário

x

5

x
x
x
Total do conjunto

Disposição clara de conteúdo
Cores e fontes de fácil leitura
Navegação suave

5
5
5
30

5 = só inicia com interação do usuário, que escolhe pop up ou linha fixa no site; 3 = linha fixa ou popup que se inicia automaticamente; 2 = inicia com ação do usuário, mas muda de página; 1 = inicia
automaticamente, mas só funciona na home; 0=não tem streaming.
Boa disponibilização de conteúdos em áreas distintas no website.
Adequadas ao público-alvo e estilo da emissora, colaboram com a visualização
Não apresenta links quebrados, opções de menu claras e facilidade para chegar à home
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Conteúdo
Item avaliado

Nenhum
0
1

2

Totalmente
3
4
5

Nota

Parâmetros

5 = A página é local, isto é, exclusiva para a emissora da região, mesmo que faça parte de uma rede
nacional. 3 = No caso de uma rede riograndense, nem toda cidade recebe a devida atenção OU no caso
de rede nacional, pelo menos a página oferece facilmente conteúdo e informações locais.

Conteúdo é local

x

10

Timishifting de conteúdo

x

5

Áudio exclusivo da web

x

5

Programação radiofônica em vídeo

x

5

Vídeos on-demand complementares à
programação

x

5

Notícias relacionada ao estilo da emissora
(exceto jornalísticas)

x

5

Notícias em texto (apenas jornalísticas)

x

5

Blogs e colunistas

x

5

Conteúdo em fotos

x

5

Interações com o ouvinte

x

5

Página dos locutores

x

5

Lista de programas

x

5

x
Total do conjunto

Diversidade

5
70

Apresenta streaming e/ou on demand de conteúdo originalmente veiculado na programação, com
grande acervo disponível e totalmente atualizado.
Apresenta ampla produção em áudio que não foi originalmente difundida na programação, com peças
complexas como documentários e entrevistas
5 = Trasmite toda a programação ao vivo, com direção de câmera; e disponibiliza o conteúdo para
acesso on-demand; 3 = Transmite parte da programação ao vivo, sem direção de câmera e
disponibiliza trechos editados on demand; 1 = apenas transmite ao vivo como "câmera de segurança",
sem direção.
5 = Oferece vídeos no site com produção própria e complexa, como matérias jornalísticas e ficção, de
forma consistente; 3 = Vídeos são pequenas produções, como entrevistas ocasionais a algum artista
ou grupo musical; 1 = Vídeos são meramente replicações de conteúdo do YouTube.
Mantém uma equipe jornalística que produz informação atualizada, exclusiva e pertinente ao públicoalvo da emissora, além de realizar clipping de notícias relevantes a partir de outras fontes, como
agências jornalísticas.
Publica em seu site textos complementares às matérias que foram ao ar na programação, para
aprofundamento, além de conteúdo exclusivo em texto do website, funcionando como verdadeira
agência de notícias.
Mantém um grupo amplo de blogueiros e/ou colunistas, sejam eles os locutores oficiais ou não, e que
produzem conteúdo rotineiramente.
Mantém área dedicada a fotos relacionadas a eventos realizados pela emissora, além de ilustrar suas
notícias e suas páginas com fotos jornalísticas relevantes, bem como exibe "memes" que os ouvintes
podem usar
Oferece amplo conteúdo de interação com o ouvinte, como enquetes, quadro de comentários, fóruns
de discussão, chats, "fale conosco", e responde aos contatos dos ouvintes no site.
Site possui área específica para conhecer toda a equipe da emissora, com perfil dos locutores,
descrições, fotos e formas de contato com os mesmo.
O site contém página específica com todos os programas da emissora, com informação sobre os
locutores e os horários, além de fornecer a grade de programação.
Há equilíbrio entre locutores homens e mulheres identificados no site
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Redes Sociais
Item avaliado

Nenhum
0
1

2

Totalmente
3
4
5

Nota

Twitter, Facebook e Instagram

x

5

Resposta e interação

x

5

Parâmetros
A emissora possui perfis ativos no Twitter, Facebook e Instagram, com diversas atualizações diárias e
adequadas para cada uma das redes sociais.
As redes sociais permitem publicações dos usuários/ouvintes, além de respostas, e a emissora
comenta as publicações desses participantes
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Material para compartilhamento

x

5

5 = São cotidianamente produzidos/editados e publicados memes, notícias, fotos, etc., que permitam
ao usuário compartilhar em sua timeline e/ou perfil, ampliando a propaganda da emissora; 3 =
Praticamente todo o conteúdo compartilhável foi produzido por terceiros e a emissora apenas replica;
1 = raramente o conteúdo produzido é compartilhável

Transmissão ao vivo

x

5

Todos os principais programas da emissora transmitem áudio e vídeo ao vivo, enquanto o programa
está no ar, com a possibilidade de interação imediata do ouvinte durante a transmissão.

Youtube e similares

x

5

Programação ondemand

x

5

Ligação com website

x

5

Atualizações a agendas

x

5

x

5

Interação dos locutores e âncoras

Total do conjunto

A emissora têm canal no YouTube onde divulga vídeos próprios e de terceiros, como videoclipes e
matérias relacionadas ao conteúdo da emissora ou ao público-alvo.
Programas (ou trechos dos programas) realizados pela emissora são disponibilizados e estão
atualizados em canais das emissoras como redes sociais, YouTube e Soundcloud.
São postados links de materiais que remetam ao conteúdo do website.
As redes sociais da emissora servem para lembrar o ouvinte de prazos de promoções, início de
programas, datas de shows e eventos patrocinados, datas especiais referentes ao estilo da emissora,
etc.
Os locutores e âncoras, em sua marioria, usam as redes sociais da emissora para conversar com os
ouvintes, lançar promoções ou expor suas ideias.
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Promoções
Item avaliado

Nenhum
0
1

2

Totalmente
3
4
5

Nota

Parâmetros

Emissora faz promoções em base quase diária, como forma de vincular seu ouvinte aos espaços online
e ao conteúdo gerado para web, e as divulga tanto na página da emissora como nas redes sociais

Regularidade

x

5

Prêmios

x

5

Cadastro

x

5

Divulgação e compartilhamento

x

5

Resultados

x
Total do conjunto

5

Os prêmios dados aos ouvintes são sempre valiosos, como ingressos de shows ou eventos, além de
itens típicos de merchandising como camisetas, bonés, etc.
Para participar da promoção o ouvinte deve se cadastrar, mas esse cadastro é simples ou baseado em
perfil de redes sociais.
A maior parte das promoções são divulgadas tanto no website quanto nas redes sociais, e o ouvinte,
para participar, deve compartilhar o conteúdo com seus amigos.
Os métodos de apuração das promoções são auditados e amplamente divulgados, e os resultados são
capitalizados pela emissora em seu website
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Avaliação inicial: programação
Dial

Emissora

website
Nota geral da avaliação

Item avaliado

0
Nenhum
0
1

Data de acesso:

2

Grade de programação
Totalmente
Nota
3
4
5

Grade vertical - dias úteis - só musicais

0

Grade vertical - dias úteis - all news

0

Grade vertical - fim de semana - musicais

0

Grade vertical - fim de semana -all news

0

Publicidade

0

Unidade

0
0

Imediatismo
Total do conjunto

Parâmetros

5 = Os formatos dos programas variam no decorrer do dia, com pelo menos cinco diferentes e
distribuídos de forma equinâme por toda a grade. 3 = Pelo menos duas faixas horárias contam com
programas de formatos diferentes do restante da programação e entre si. 1 = A mesma programação
é blocada conforme o locutor, e apresenta pequenas variações de formato.
5 = Além do radiojornal, a emissora veicula vários outros formatos como entrevistas, documentários,
etc., além de ter spots com pequenos quadros de formatos diferentes. 3 = A programação da
emissora mescla o radiojornal com programas de colunistas e spots de conteúdo e formato
diferenciado. 1= Apesar de ser unicamente radiojornal, a emissora possui spots com colunistas e
programas que fogem um pouco da repetição
5 = Os formatos dos programas variam no decorrer do dia, com pelo menos cinco diferentes e
distribuídos de forma equinâme por toda a grade. 3 = Pelo menos duas faixas horárias contam com
programas de formatos diferentes do restante da programação e entre si. 1 = A mesma programação
é blocada conforme o locutor, e apresenta pequenas variações de formato.
5 = Além do radiojornal, a emissora veicula vários outros formatos como entrevistas, documentários,
etc., além de ter spots com pequenos quadros de formatos diferentes. 3 = A programação da
emissora mescla o radiojornal com programas de colunistas e spots de conteúdo e formato
diferenciado. 1= Apesar de ser unicamente radiojornal, a emissora possui spots com colunistas e
programas que fogem um pouco da repetição
Há um equilíbrio entre a publicidade e a programação da emissora, com mais anunciantes pagantes
do que comodato, ocupando entre 12 e 15 minutos em cada hora.
Há coerência entre a identidade sonora, o estilo musical e o público-alvo da emissora, que permanece
o mesmo o dia todo, ou com suave transformação para se adequar ao público durante o dia, quando
for o caso.
A emissora permanece ao vivo das 5h as 0h, todos os dias, com locutores guiando a programação,
mesmo que seja musical.

0
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Programas - Musicais
Item avaliado

Nenhum
0
1

2

Totalmente
3
4
5

Nota

Identidade dos locutores

0

Equilíbrio voz / música

0

Entrevistas

0

Participação do ouvinte

0
Total do conjunto

Parâmetros
5 = Entre 75% e 100% da programação entre 5h e 0h é comandada por locutores que imprimem
estilos próprios, com programas que levam seus nomes e/ou são definidos por eles. 3 = Entre 30% e
50% da programação. 1 = Pelo menos um programa diário.
5 = Programas predominantemente falado se intercalam com programas musicais de modo que a
presença do locutor é maior que a programação exclusivamente musical. 3 = Programas com forte
presença de voz, mas com predomínio de música, compõem pelo menos 50% da programação. 1 =
Alguns programas permitem que o locutor se expresse em pelo menos 25% de seu tempo, mas isso
ocupa menos de 4 horas por dia.
5 = Pelo menos três programas, com mais de uma hora de duração cada, recebe entrevistados em
uma base diária. 2 = Alguns programas recebem entrevistados em ocasiões especiais.
5 = Pelo menos três programas, com mais de uma hora de duração cada, recebe ligações de ouvintes,
ou dialoga com os mesmo de modo intensivo. 2 = Participação de ouvintes resume-se a áudio de
WhatsApp ou aplicativo similar, durante toda a programação.

0
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Item avaliado

Nenhum
0
1

2

Programas - News e Talk
Totalmente
Nota
3
4
5

Identidade dos locutores

0

Variedade de formatos

0

Entrevistas

0
0

Participação do ouvinte
Total do conjunto

Parâmetros

Todos os âncoras e os comunicadores, entre 5h e 0h, dão nome aos seus programas e determinam o
estilo de condução, com forte carga opinativa.
Mais de 50% dos programas são de variedades, com pelo menos quatro quadros de formatos
diferentes distribuídos no decorrer do programa.
Mais de 50% dos programas contam com entrevistas de longa duração e pauta ampla, visando
esgotar um tema ou se aprofundar em um determinado assunto.
Os ouvintes tem participação ativa durante toda a programação, por meio de telefonemas com batepapos, mensagens via WhatsApp ou similar e mensagens em texto.
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