
" inguém sabe direito se o ano
começa mesmo em janeiro,
como indica o calendário, ou
em março, quando se retoma
a rotina de trabalho, estudo,

etc. Iniciado há meses como quer a folhinha ou,
pela imposição da realidade, tardiamente, o certo,
no entanto, é que este ano de 2008 pode ser o do
rádio digital no Brasil. Ou não.
Tão otimistas quanto as de agora eram as previsões
20 anos atrás a respeito da amplitude modulada
com qualidade estereofônica. Basta folhear velhas
publicações da Associação Brasileira de Emissoras
de Rádio e TV. Lá por 1990, por exemplo, chega-
va-se a prever cem estações transmitindo em AM
estéreo. O tempo passou e, hoje, não se sabe bem
de quem foi o desinteresse. Se da indústria eletro-
eletrônica que não produziu os receptores, se do
público que não deu a mínima atenção às trans-
missões realizadas ou se dos empresários que, aos
poucos, desistiram de investir no sistema.
Não só balizados por esta experiência, desde o final
de 2007, o governo e os radiodifusores parecem se
inclinar por uma postura menos eufórica e mais
realista em relação ao HD-Radio, a tecnologia mais
conhecida pela sigla IBOC, de in-band-on-channel,
a grosso modo som com qualidade digital, apro-
veitando a canalização atual das emissoras.
De fato, o próprio Ministério das Comunicações co-
meça a admitir a existência de uma distância sig-
nificativa entre as promessas da i-Biquity Digital
Corporation, a fabricante, e as reais possibilidades
oferecidas por este padrão de transmissão e recep-
ção. O próprio Hélio Costa se diz surpreso pelo por-
te da empresa, que em seu material de divulgação
promete o rádio do século 21, mas com capital e
possibilidade de investimento inferior ao esperado
pelo governo brasileiro. Daí o ministro ter anuncia-
do o interesse da União em se transformar em uma
espécie de "sócia" no desenvolvimento do IBOC,
adaptando o sistema a particularidades do terri-
tório nacional e auxiliando no desenvolvimento da
industr ia ao produzir aqui equipamentos a sereT*

exportados, por exemplo, para toda a América La-
tina. Representando 89 pesquisadores, a maioria
ligada ao Núcleo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora
da Sociedade Brasileira de Estudos Interdiscipli-
nares da Comunicação (Intercom), participei da
reunião em que, de modo quase casual, o ministro
Hélio Costa anunciou esta intenção, deixando claro
sua posição favorável ao sistema desenvolvido nos
Estados Unidos.
Em princípio, uma parceria deste tipo é interessante
no contexto atual. Vejam bem:"no contexto atual".

Ocorre que esta discussão deveria ter ocorrido junto
com a da TV digital. Talvez aí, conjugados esforços,
tivéssemos a possibilidade - agora, perdida, não
há dúvida - de se desenvolver, de modo isolado
ou em conjunto com outros países, uma tecno-
logia própria, tendo por mercado não só o Brasil,
mas a América Latina, a África e mesmo economias
emergentes como a índia e a China. Tudo fica, no
entanto, no terreno do talvez.
Junto comigo em Brasília, estiveram as professoras
Nair Prata, do Centro Universitário de Belo Horizon-
te (Uni-BH), e Nélia Del Bianco, da Universidade de
Brasília, ambas integrantes de um grupo de pes-
quisadores que, durante dois anos, acompanhou

as experimentações realizadas por algumas emis-
soras de rádio com a tecnologia IBOC. Em estações
de Minas Gerais, Paraná e São Paulo, verificou-se
uma totaí falta de padronização e rigor científico.
Tal constatação levou primeiro a urn documento, a
Carta dos Pesquisadores de Rádio e Mídia Sonora,
divulgada no início de setembro, razão para que
o ministro nos chamasse a Brasília. Fora 05 testes
que não eram testes, nela colocamos a nossa pre-
ocupação com o alto custo da mudança do analó-
gico para o digital.
já na reunião com o ministro, procuramos avançar
em outra questão, tendo claro que a digitalização é
inevitável. Deve ser encarada como avanço tecno-
lógico. Mas como um avanço tecnológico que não
pode alterara essência do rádio. Sete pontos, elen-
cados pela professora Nélia Del Bianco, são funda-
mentais neste aspecto. Assim, o sistema digital a
ser adotado precisa: (1) manter a gratuidade do
acesso ao rádio, meio cujos receptores tornaram-
se, com o tempo, extremamente baratos; (2) pos-
suir qualidade em qualquer situação de recepção,
sem as dificuldades de captação verificadas em
túneis, por exemplo, quando o sinal digital tende
a desaparecer; (3] adaptar-se com o menor custo
possível ao parque técnico instalado nas emissoras
brasileiras; (4) considerar a transmissão e recepção
híbrida - analógica e digital -, ambas evoluindo
e coexistindo por um período significativo até
que o novo possa substituir, de fato, o antigo; (5)
incluir aparelhos de recepção com reais possibili-
dades de popularização; (6) prever a abertura da
sua tecnologia, ao contrário do HD-Radio, fechado
e dependente da i-Biquity; e (7) ter potencial de
integração com outras mídias dentro da conver-
gência tecnológica.
Sem se adequar a estes parâmetros, o rádio digi-
tal pode colocar o meio em uma encruzilhada. Em
uma hipótese, transformar-se no AM estéreo do
século 21 e tudo ficar mais ou menos corno está.
Em outra - pior ainda, mas remota -, de passo à
frente ser passo atrás, fazendo o bom e velho rádio
perder ainde mais espaço.
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