
O RÁDIO E A TV
DESEMBARCAM NA
ERA DIGITAL

MAIS QUALIDADE,

MAIS SERVIÇOS, MAIS ATRATIVOS PARA
O PÚBLICO E OS ANUNCIANTES - E ISSO É APENAS O COMEÇO

2OO7
, definitivamente, é o ano da digitalização

dos dois mais importantes meios de comu-

nicação brasileiros, aqueles que têm, de longe, a maior pe-

netração junto ao público de todas as classes sociais e

todas as faixas etárias.

Ainda que sigam existindo algumas incertezas sobre

cronogramas e detalhes da implantação do rádio digital e

da TV digital, é importante para as agências de publicidade

estudarem as novas possibilidades de aproveitamento dos

meios. A paixão dos consumidores por novidades eletrô-

nicas já é bem conhecida, e podemos viver um boom de

vendas de receptores de rádio e TV digitais já em 2008,

com queda radical dos preços - basta ver o que aconteceu

com os televisores de plasma e LCD - e facilidades de

pagamento. Além disso, o marketing costuma premiar os

inovadores, ampliando o recall junto aos consumidores de

quem sai na frente.

Nas páginas seguintes, CENP em Revista tenta ante-

cipar algumas tendências e explicar um pouco o que signi-

fica a digitalização do rádio e da TV no Brasil.



CORES DIGITAIS
O que se disse, diz e dirá da TV digital já foi falado, pouco mais

de trinta anos atrás, da TV em cores. As imagens coloridas fizeram

as pessoas assistirem mais TV? E será que comerciais em cores

fizeram os consumidores comprar mais?

s décadas passadas desde

então não deixam margem

para outra resposta: sim, para ambos

os casos.

A TV em cores relançou um meio

que praticamente não conhecera ino-

vações desde o seu lançamento no

Brasil, nos anos 50, oferecendo uma

grande vantagem para o público teles-

pectador. Em poucos meses, tele-

visores capazes de receber imagens

coloridas viraram objeto de desejo do

grande público, chegando a repetir o

fenômeno dos televizinhos. Um va-

rejo agressivo e planos de financia-

mento de longo prazo viabilizaram a

compra do televisor pela maioria da

população. Enquanto isso, as emisso-

ras estendiam mais e mais a transmis-

são de programas coloridos até

preencher a totalidade das suas

grades e cobrir todo o território brasi-

leiro. Por maiores que tenham sido as

dúvidas sobre a viabilidade técnica e

comercial da TV em cores, elas não

duraram muito tempo.

Certamente houve quem argu-

mentasse que transmitir imagens

coloridas não faria com que as pes-

soas assistissem mais TV, muito

menos que passassem a adquirir mais

produtos e serviços anunciados nos

intervalos só porque as imagens dei-

xaram de ser em preto-e-branco.

Essa avaliação só pode ser correta

aos olhos de quem não é profissional

de marketing e de publicidade.

Ao se reinventar, a TV em cores

renovou o interesse do público pelo

seu conteúdo e intervalos. Mais pes-

soas prestaram mais atenção à teli-

nha. Os anunciantes se beneficiaram

naturalmente desse crescimento do

interesse pelo meio. Quem se adian-

tou na produção de comerciais em

cores pôde capitalizar dividendos

extras, mas a simples multiplicação do

envolvimento dos consumidores em

potencial já bastou para ampliar ven-

das, firmar conceitos, polir imagens.

Como os tempos atuais são consi-

deravelmente mais acelerados do que

os anos 70, é de se esperar que o

potencial de crescimento de vendas

dos televisores digitais ou, então, dos

decodificadores, que permitem aos te-

levisores analógicos receber o sinal

digital com grandes vantagens na qua-

lidade de som e imagem, seja mais

rápido ainda.

Preço? É verdade que ainda não se

tem uma idéia clara de quanto custará

um televisor digital. Alguns arriscam

R$ 10 mil. Muito, sem dúvida. Mas bas-

ta abrir um jornal ao acaso e descobrir

que um televisor de primeiríssima

qualidade, com tela LCD de 46 pole-

gadas, pode ser comprado em dez

parcelas sem juros de R$ 849. Não é



difícil imaginar que se possa financiar

um valor um pouco maior em 24 me-

ses, reduzindo a parcela para uns R$

500 ou menos. Contando com a que-

da das taxas de juros e mais o bara-

teamento em ritmo chinês dos preços

dos televisores conforme crescem as

vendas, não é impossível imaginar

que, em poucos anos, os televisores

custarão bem menos do que isso,

chegando ao alcance da grande massa

da população brasileira.

AS VANTAGENS

Tal previsão ganha corpo quando

se entende melhor as vantagens que

as transmissões digitais de TV ofere-

cem ao público e, por conseqüência,

aos anunciantes. A primeira delas é

idêntica à observada quando da in-

trodução dos televisores em cores: a

qualidade de imagem recebida.

Grosso modo, o televisor digital

exibirá uma imagem com o dobro

de resolução da atual, o que foi tor-

nado possível pela multiplicação

por dois das linhas que formam as

imagens mostradas. A qualidade do

som será ainda maior, eqüivalendo

ao de um CD.

Mais: esta qualidade é assegurada

pelos engenheiros, pois o sinal digital

não comporta meio-termo: ou ele é re-

cebido ou não pelo televisor, o que

eliminará de forma terminante as ima-

gens com fantasmas e chuviscos. A ga-

rantia dos técnicos advém da possi-

bilidade de as emissoras implantarem

com baixo investimento, mini-retrans-

missoras em bairros ou localidades

onde o sinal é captado com deficiên-

cia. Assim, em uma cidade gigante

como São Paulo, não mais haverá

bairros que recebam o sinal de TV

com deficiências decorrentes de loca-

lização geográfica. Com as mini-

retransmissoras, garante-se a quali-

dade homogênea de sinal para todos.

Este benefício está ao alcance

também de quem optar pelo aparelho

decodificador de sinal, que, acoplado

a um televisor analógico, receberá o

sinal digital com igual qualidade, ain-

da que, pelas limitações do televisor,

não seja capaz de propor uma imagem

com nível de resolução maior.

E A PUBLICIDADE?

Até aqui já se têm elementos su-

ficientes para atrair a atenção dos con-

sumidores, da mesma forma que a TV

em cores atraiu. Mas há outras duas

vantagens importantes, principalmen-

te para os anunciantes, possibilitadas

pela digitalização do sinal de TV: in-

teratividade e mobilidade.

São vantagens de tal forma dife-

renciadas que fica difícil imaginar até

onde podem ir.

Por conta do ineditismo, imagina-

se que o desenvolvimento de aplica-

ções de interatividade demore ainda

um pouco a chegar, restando inclusive

problemas técnicos a serem aparados.

Da mesma forma, a portabilidade

da TV, seja incorporando-a ao celular,

seja por meio de aparelhos próprios,

darão ao consumidor a possibilidade



de assistir ao programa, interagir com

ele, navegar pela internet e usufruir de

serviços que podem ser apenas imagi-

nados. Os profissionais de marketing

e de publicidade capazes de perceber

as vantagens da interatividade e porta-

bilidade, mesmo que junto a uni-

versos compactos de consumidores,

terão muitos frutos para colher.

Até agora, a totalidade dos publi-

citários tangencia como pode qual-

quer previsão em relação ao aprovei-

tamento da TV digital como veículo

de comunicação comercial, o que é

compreensível, seja pela dificuldade

em se estimar a penetração da tec-

nologia nos seus primeiros mo-

mentos, seja pela correria que os

profissionais já enfrentam para dar

conta das rotinas. Mas dá para arris-

car que haverá uma corrida entre os

anunciantes por colocar uma campa-

nha em alta resolução, o sentido de

vanguarda do mercado publicitário

brasileiro sendo quase que uma ga-

rantia para experiências na nova

tecnologia. Da multiplicidade das ex-

periências nascerá o modelo de apro-

veitamento comercial da TV digital.

Nesse sentido, a publicidade deve

ser um importante motor a impulsio-

nar a tecnologia, levando-a mais

perto da sonhada convergência dos

meios, quando TV, computadores,

internet e telefones celulares serão

uma coisa só, como divisado no

momento por alguns visionários.

Será um teste e tanto para a inven-

tividade dos publicitários brasileiros.

Mas antes é preciso dar os primeiros

passos - e eles já têm data marcada,

2 de dezembro próximo. •

ALGUMAS
PERGUNTAS E
REPOSTAS SOBRE
TV DIGITAL

O que já se decidiu sobre a TV digital?

O Ministério das Comunicações já

definiu toda a base legal para entrada

em operação do Sistema Brasileiro de

TV Digital, optando pela tecnologia ja-

ponesa, defendida pela maioria das re-

des de TV e que preserva o modelo da

TV aberta, livre e gratuita para o consu-

midor, que só precisa adquirir o apare-

lho receptor digital.

Segundo o cronograma oficial, as

transmissões serão iniciadas no final

do ano. A Rede Globo já anunciou a

data da sua primeira transmissão digi-

tal em São Paulo: 2 de dezembro. A

emissora já instalou transmissor e

antena apropriados e tem promovido

testes. Em outras cidades, ainda não há

calendário fixado.

Por que antes se falava em TV de alta

definição e agora se fala em TV digital?

A digitalização do sinal transmitido pe-

las emissoras torna possível enviar uma

quantidade muito maior de "informação"



para o televisor. Por isso, a digitaliza-

ção torna possível que se multiplique

por dois a definição da imagem re-

cebida, além de um som equivalente

ao de um CD de qualidade. Alternati-

vamente, é possível, com a digitaliza-

ção aumentar a quantidade de canais

transmitidos. Uma emissora poderia

se desdobrar em quatro ou mais des-

de que não ampliasse a qualidade da

sua imagem e som. Como no Brasil,

desde logo, a maioria das emissoras

optou pelo sinal de alta definição,

surgiu a duplicidade de nomes para o

sistema.

Já se sabe quanto custará um televisor

digital?

Não, e a indústria brasileira teme não

cumprir os prazos fixados pelo gover-

no, havendo o risco, segundo informa-

ções da Eletros, - a entidade que con-

grega os fabricantes de produtos ele-

trônicos -, de que não haja um tele-

visor digital nacional para venda este

ano. O mercado, porém, pode ser aten-

dido por importações.

O que acontece com os televisores

antigos?

Absolutamente nada.

Eles continuarão funcionando nor-

malmente por pelo menos dez anos,

pois o sistema digital não desabilita o

sinal analógico. Durante esse período,

as emissoras de TV irradiarão dois

sinais idênticos, um em tecnologia

analógica, outro em digital. O regu-

lamento proposto pelo Ministério das

Comunicações prevê que esta situação

perdurará, no mínimo, até 2017, e pa-

rece natural que se, nessa data, houver

ainda um parque de televisores ana-

lógicos muito grande, o prazo poderá

ser prorrogado.

Para que servirão os decodificadores?

Eles permitirão aos televisores analó-

gicos receber o sinal digital com os be-

nefícios de qualidade de sinal. Também

podem incorporar alguns recursos de

gravação de programas e interati-

vidade via linha telefônica. Ainda não

se sabe ao certo quanto custarão os

decodificadores.

O Brasil inteiro terá acesso à TV digital?

Só quando houver antenas e transmis-

sores digitais em todo o país. Grandes

cidades, certamente, serão atendidas

antes. Nas médias e pequenas, é im-

possível prever quando haverá sinal

digital disponível.

Como fica a questão da resolução das

imagens?

A TV digital transmitirá imagens em re-

solução de tela de 16 x 9, idêntica à te-

la de cinema e dos televisores LCD. As

telas dos aparelhos analógicos hoje em

uso funcionam em resolução 4x3 .

O que acontece com a produção

comercial?

A TV digital não exigirá um centavo a

mais de investimento dos anunciantes

já que praticamente toda a captação e

finalização dos filmes é feita em siste-

ma digital. A critério exclusivo do anun-

ciante e agência, pode-se investir mais

na produção, já que a alta definição de

imagem exige cenotécnica, fotografia,

maquiagem etc. mais caprichada.



O RÁDIO NA ERA DIGITAL
Por Tatiana Napoli

Em processo menos alardeado (e menos conturbado) do que a TV,

o rádio caminha a passos largos para a digitalização.

rádio é uma mídia sobrevi-

vente. Operando há 85 anos

no Brasil, o rádio resistiu à passagem

das décadas, ao surgimento de novos

meios e às inovações tecnológicas -

principalmente pela sua relevância pa-

ra o público e pela sua portabilidade.

Essas características foram suficien-

tes até agora, mas, em um mundo

cada vez mais digital, o meio percebeu

que corria o risco de perder espaços

para outras mídias se não se moder-

nizasse. Foi aí que se começou a

conversa sobre rádio digital.

"Mais da metade dos adolescen-

tes americanos possui tocadores de

MP3- Temos a ameaça de uma gera-

ção que está entrando no mercado e

que não vai ouvir rádio porque o meio

não freqüenta o ambiente digital. A

digitalização é importante para nos

dar competitividade e para multiplicar

nossa relevância, oferecendo novos

serviços", defende Acácio Luiz Costa,

coordenador da Aliança Brasileira

para o Rádio Digital.

A digitalização do rádio eleva de

maneira incomparável a qualidade do

som e acaba com problemas de inter-

ferência no sinal, tanto para as emis-

soras AM quanto para as FM. Há dois

modelos aprovados pela União Inter-

nacional de Telecomunicações (UIT)

para a digitalização do rádio: o Digital

Radio Mondiale (DRM), adotado nos

países europeus, e o In-band on-

channel (IBOC), desenvolvido nos

Estados Unidos.

NO BRASIL

O processo de digitalização avan-

ça rapidamente para se tornar uma

realidade no Brasil. É praticamente cer-

ta a escolha pelo sistema norte-ame-

ricano, denominado IBOC, que per-

mite que as emissoras migrem para o

padrão digital usando a mesma faixa

de freqüência usado no sistema ana-

lógico, sem precisar abrir mão, por-

tanto, da sua identidade junto aos ou-

vintes. Já o sistema europeu pede um

novo canal para a transmissão digital,

o que obrigaria as emissoras a mudar

de "endereço". Em qualquer sistema

será necessário que o consumidor

adquira um receptor de rádio digital.

O sistema IBOC foi criado pela

iBiquity Digital, empresa responsável

pelo desenvolvimento e licenciamento

da tecnologia HD Radio, cobrando

royalties pelo seu uso. Entre os inves-

tidores da empresa estão quinze das

principais emissoras de rádio do país.

"É o melhor modelo. Ele permite uma

transição central, e as emissoras não

vão precisar mudar de logotipo, nome

ou identidade. Há emissoras que es-

tão há décadas na mesma freqüência.

Não haverá rompimento na relação



com o ouvinte. Isso é muito importan-

te", analisa Acácio.

Além disso, outra vantagem para

os radio difusores é que o sistema uti-

liza a infra-estrutura já existente do

sistema analógico, sem a necessidade

de novas torres de transmissão ou no-

va licitação de freqüência, o que o faz

ser também a opção mais econômica.

Já o consumidor pode esperar uma

recepção mais clara, sem estática,

chiado, estalo ou desvanecimento.

Muitas emissoras brasileiras já estão

operando em fase de testes técnicos

de acordo com o modelo.

A novidade também representa

novos rumos para o meio. Com o rá-

dio digital, é possível transmitir até

três canais dentro da mesma freqüên-

cia, o que dá às emissoras a possibi-

lidade da multigeração de conteúdo,

segmentando sua programação e

aumentando seu leque de ofertas para

os ouvintes. "A multigeração de con-

teúdos vai gerar uma segmentação

cada vez maior, fazendo com que o

rádio possa oferecer um serviço ainda

mais diferenciado e mais adequado

para seu ouvinte", aponta o executivo.

Além disso, a nova tecnologia torna

Acácio, da Aliança Brasileira para o Rádio Digital

possível a transmissão de grande

quantidade de dados na forma, por

exemplo, de textos e fotos, a serem

exibidos nos displays dos receptores,

aumentando a interação com os ou-

vintes. "O display do rádio passa a ser

muito mais amistoso. A emissora vai

poder enviar informações para os

ouvintes em tempo real, como as

condições do tráfego, combinado com

o sistema GPS, o motorista poderá ver

mapas com as melhores rotas de trân-

sito sempre atualizadas. É um comple-

mento natural que o rádio pode dar,

sem a necessidade de interromper a

programação", considera Acácio.

Do ponto de vista de estrutura das

emissoras, o rádio hoje está mais pró-

ximo da digitalização do que a TV. In-

ternamente, as principais emissoras

já estão completamente digitalizadas

- o último passo é a mudança do trans-

missor para converter o sinal, cujo

custo é consideravelmente menor em

comparação com a TV. O sinal analó-

gico continuará a ser transmitido nor-

malmente, proporcionando uma subs-

tituição progressiva por parte dos

consumidores. A partir de 2008, es-

pera-se que os carros já saiam de fá-

brica com rádio adequado para o sis-

tema digital.



ANUNCIANTES

E o que essa mudança representa

para os anunciantes? "A digitalização

vai ajudar muito o mercado anuncian-

te, porque vai permitir uma segmen-

tação ainda maior do que existe hoje.

A multigeração vai obrigar a criação

de novos formatos de programação,

permitindo que o anunciante desen-

volva um relacionamento mais focado

com seus consumidores", opina Acá-

cio. Outra vantagem da qual o anun-

ciante poderá se beneficiar são as

funcionalidades agregadas ao sistema

digital. "O anunciante vai poder fre-

qüentar ambientes que não freqüenta

hoje, como o display do rádio que, é

importante lembrar, é a última mídia a

ser consumida antes do momento da

compra. O rádio digital vai permitir

que o anunciante interaja ainda mais

com o consumidor. É todo um univer-

so a ser descoberto", complementa

Acácio, lembrando que o próprio fator

"novidade" trazido pela digitalização

já beneficia o mercado anunciante,

pois chama a atenção para o meio.

Para o rádio digital se tornar reali-

dade no Brasil, falta ainda a autoriza-

ção definitiva do governo, com a

confirmação do padrão, o que deve

ser anunciado até o final do ano. O

ministro das Comunicações, Hélio

Costa, estabeleceu a criação da Câ-

mara Brasileira para o Rádio Digital,

um fórum de debate para encerrar

definitivamente a discussão da esco-

lha do sistema.

Encerrado o trabalho da Câmara,

um decreto presidencial deve auto-

rizar o início das operações - sinal

verde também aguardado pelas fa-

bricantes de eletroeletrônicos para

introduzir no mercado os aparelhos

de rádio digitais.

A era digital está sendo vista como

um novo nascimento do rádio no Bra-

sil, e o clima entre os radiodifusores

não poderia ser melhor. "As emissoras

de rádio estão empolgadas para a

implantação do sistema digital. E elas

tiveram um papel muito importante

nesse processo porque as grandes

lideranças da radiofusão brasileira se

uniram e tiveram a iniciativa de tomar

a frente do debate", diz Acácio. •

O QUE 
JÁ É POSSÍVEL 
COM O 
RÁDIO DIGITAL

Conheça os serviços já oferecidos pelo

modelo IBOC (In-band on-channel),

favorito das emissoras brasileiras.

Multiprogramação

Possibilidade de dividir a transmissão

digital em até três sinais, dando a

opção de as emissoras criarem multi-

geração, com programações simul-

tâneas,

Surround Sound

A maioria das soluções surround, tais

como Dolby, SRS and Neural Audio,

tem sido certificada pela iBiquity e são

atualmente compatíveis com os

receptores e os processos de deco-

dificação empregados.

Retrospecto do H D Radio

Capacidade de voltar o áudio ao vivo

em até 45 segundos. Também pode

ser usado para armazenar um clipe de

áudio de até 45 segundos.



Protocolo de Transporte de Dados

H D Radio

Capacidade de transmitir e receber

conteúdo não-digital de áudio, que,

no futuro, permitirá serviços como

transmissão de informações de trá-

fego em tempo real para sistemas de

navegação de veículos.

E O QUE
SE ESPERA
PARA O
FUTURO

A expectativa dos fabricantes é, com

o tempo, oferecer ainda mais servi-

ços por meio do sinal digital. Atual-

mente, estão em desenvolvimento

as seguintes funcionalidades:

Armazenamento e Repetição

Capacidade de mudar a programa-

ção de áudio, armazenando progra-

mas na memória do aparelho para

serem ouvidos mais tarde.

Suporte Multimídia

Recebimento e transmissão de ima-

gens relacionadas ao conteúdo ouvi-

do, tais como capa do CD ou foto do

artista de faixas de áudio transmi-

tidas ou imagens de tráfego.

Guia de Programação Eletrônica

Uma lista de estações, programas e

informação de programa enviada pa-

ra o aparelho de rádio.

Serviços de áudio on-demand

Permite armazenagem automática e

atualização contínua do tempo e ser-

viços de áudio críticos, tais como

informações sobre o tráfego, clima e

temperatura, assim como notícias e

esportes e a recepção e playback de

programas de áudio com formatos

muito longos.

As emissoras já com operação digital

no Brasil em fase de teste:

• Sistema Globo de Rádio

• Sistema Clube de Rádio

• Rádio Record

• Rede Itatiaia

• Grupo Bandeirantes

• Rede RBS

. Rede CBS

Outras 25 emissoras estão em fase

de instalação ou vão aderir, ao sis-

tema em breve.

As expectativas de implantação da

rádio digital:

• Aprovação governamental definiti-

va até o final 2007.

• Adesão de cinqüenta a oitenta

emissoras até dezembro 2007.

• Até 2010, mil emissoras estarão

transmitindo em sinal digital;

• Até 2012, o sinal do rádio digital

estará cobrindo 90% do território

nacional.

Text Box
Fonte: CENP EM Revista, ano 3, n. 11, p. 23-33, jul. 2007.




