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H á poucos meses, num ho-
tel em Tóquio, fiquei im-
pressionado com a possi-
bilidade de ouvir rádio em

meu laptop lá do outro lado do mun-
do. Às 7 horas da noite, com 12 fusos
horários à frente, eu ouvia os jornais
matutinos das emissoras paulistas e
ficava sabendo tudo sobre o Brasil,
sua política, sua economia, as notí-
cias sobre o meu Corinthians, até a
situação do trânsito infernal de São
Paulo. Era como se estivesse em meu
escritório.

Quem poderia imaginar, por volta
de 1990, a possibilidade de ouvir
emissoras brasileiras em qualquer
ponto do planeta? No entanto, a in-
ternet e o celular tornaram realidade
esse velho sonho.

Considere agora o novo potencial
dos telefones celulares avançados,
leitor: 20% dos 5,4 bilhões de telefo-
nes celulares em serviço existentes
no mundo são smartphones, com ca-
pacidade de recepção de rádio FM

e/ou AM. Isso equivale a 1,08 bilhão de
celulares capazes de sintonizar emisso-
ras de rádio.

Esse número supera largamente o to-
tal de 850 milhões de receptores de rá-
dio dedicados ou tradicionais existen-
tes no mundo, segundo estimativa da
União Internacional de Telecomunica-
ções (UIT).

Por outras palavras: o mundo tem ho-
je mais receptores de rádio embutidos
em celulares do que receptores tradicio-
nais, em carros ou residências. Da mes-
ma forma, existem mais câmeras foto-
gráficas embutidas em celulares do que
câmeras dedicadas.

Rádio via web. Em 10 anos, a tendên-
cia é de que o número de celulares com
capacidade de recepção de rádio deverá
triplicar. Isso significa que a maioria es-
magadora dos receptores sintonizará
emissoras de todo o planeta, graças a
uma tecnologia cujo nome, ainda não
padronizado, poderá ser Web Rádio (ou
WebRadio), Rádio IP ou Radio sobre

protocolo IP (RoIP).
A digitalização do rádio em transmis-

são aberta ou radiodifusão (broadcas-
ting), como todos sabem, ainda enfren-
ta diversos problemas e obstáculos, no
Brasil e no mundo. Esse fato torna a in-
ternet, a partir dos anos 1990, uma das
opções mais promissoras para o rádio
do futuro, pois oferece uma alternativa
à digitalização tradicional, ao utilizar a
teia mundial e, em especial, o protocolo
IP.

O ano de 2010 marca o retorno vito-
rioso dos tablets. Além da mobilidade, a
popularização desses dispositivos nos
deverá possibilitar a sintonia de um nú-
mero praticamente ilimitado de emisso-
ras. É que já disponho em meu desktop,
utilizando o software iTunes, da Apple,
programa gratuito que me permite ou-

vir entre mais de mil emissoras – uma
centena de rádios que só tocam música
clássica, ou outras dedicadas exclusiva-
mente a jazz ou música popular interna-
cional.

É claro que existem dezenas de alter-
nativas ao iTunes, como os da Nokia, da
Microsoft e do sistema operacional An-
droid.

Um livro essencial. Para quem quer
aprofundar seus conhecimentos sobre
essa nova geração tecnológica de rádio,
recomendo o excelente livro da profes-
sora Nair Prata, da Universidade Fede-
ral de Ouro Preto (UFOP), que também
é jornalista com larga experiência pro-
fissional em radiodifusão.

Com o título de Webradio, Novos Gêne-
ros, Novas Formas de Interação (Ed. In-
sular, Florianópolis, 2009, R$ 44), o li-
vro da professora Nair Prata é resultado
de pesquisa que envolveu 30 emissoras
de rádio, divididas em três grandes gru-
pos: a) hertzianas; b) hertzianas com
presença na internet; e c) web radios.
Em cada um dos três grupos, foram estu-
dadas duas categorias de análise – gêne-
ro e interação e, como parte do estudo
da interação nas webradios, foi feito es-
tudo sobre a usabilidade das homepa-
ges.

Além de discutir os aspectos teóricos,
a jornalista analisou rigorosamente o
conteúdo da pesquisa de campo e identi-
ficou novos gêneros no surgidos no we-
bradio, em meio genuinamente digital:
chat, e-mail, endereço eletrônico, en-
quete e fórum, além dos tradicionais gê-
neros radiofônicos hertzianos. O webra-
dio pode ser entendido, portanto, como

uma constelação de gêneros, que
abriga formatos antigos, novos e hí-
bridos, nascidos da complexa tessitu-
ra digital desse novo rádio.

Como a web é um ambiente hetero-
gêneo, que permite a introdução de
novos recursos audiovisuais coloca-
dos à disposição de seus usuários,
tanto pelo rádio hertziano como pe-
los webradios, graças a várias ferra-
mentas interativas com o objetivo de
atrair e fidelizar seu público. “A prin-
cipal delas – frisa Nair Prata – é o pró-
prio site, basicamente polifônico,
marcado por vozes e outros recursos
sonoros, como no rádio hertziano,
mas, também, visualmente enrique-
cido por textos e imagens.”

Todas essas mudanças vão deter-
minar uma nova maneira de se fazer
rádio, bastante diferente das atuais
formas: “Hoje o conteúdo radiofôni-
co é fruto do trabalho de profissio-
nais que conhecem e se relacionam
com os novos meios, e que poderiam
ser chamados de imigrantes digitais.
O público também ainda é imigrante
digital. Daqui a alguns anos, porém,
as gerações genuinamente digitais
passarão a ter acesso às mídias e irão
desejar novos formatos de programa-
ção e novas formas de se interagir
com o veículo. Será que os profissio-
nais de radiofonia de hoje estão pre-
parados para lidar com esta nova lin-
guagem e este novo público que se
avizinha?”.

O livro WebRadio está à venda ape-
nas no site da editora (www.insular.
com.br/product_info.php?products_
id=546).

● Os smartphones da marca Bla-
ckBerry já são os mais populares
da América Latina, segundo a
empresa de pesquisas IDC. No
primeiro trimestre deste ano, a
Research in Motion (RIM) ultra-
passou a Nokia e se tornou a prin-
cipal fabricante desse tipo de

aparelho no continente, com 39%
do mercado. A Apple já não esta-
va entre as quatro principais em-
presas do segmento na região. O
preço do iPhone, de aproximada-
mente US$ 700, tirou a marca da
ranking em países como México
e Brasil. Enquanto isso, a RIM
vem praticando preços mais com-
petitivos no mercado.
Sediada no Canadá, a empresa
anunciou em março planos para
iniciar no Brasil a fabricação do
modelo Curve, para evitar as tari-

fas de importação, que podem
chegar a 30% do valor do apare-
lho. O Curve já custa no Brasil
US$ 340 (R$ 586) a menos do
que o iPhone. Esse modelo é vol-
tado para usuários iniciantes e
jovens.
No início do ano, a RIM fechou
acordo com a Flextronics para
instalar no Brasil sua primeira
fábrica de aparelhos na América
Latina fora do México. O merca-
do de smartphones no País do-
brou nos últimos anos.
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Blackberry
vira moda
entre
os jovens
Aparelho, popular entre empresários
e executivos, conquistou os filhos deles
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“Por enquanto, sabemos que
esses jovens são viajados, têm
amigos fora do País e, em sua
maioria, descobriram o aparelho
em casa, brincando com o
telefone dos pais.”

Web rádio, sem fronteiras

O mundo tem mais rádios
embutidos em celulares do
que receptores tradicionais

Aparelho da RIM é
o mais popular na
América Latina

Mercado novo. Fabricante do BlackBerry contratou uma consultoria para traçar o perfil desse público e conhecê-lo melhor
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Até pouco tempo atrás, os
smartphones BlackBerry fre-
quentavam apenas ambientes
corporativos, reuniões de acio-
nistas, almoços de negócio.
Mas a rotina deles está mudan-
do: já são levados de um lado
para o outro em mochilas des-
coladas, passam horas na sala
de aula, vão para o inglês, para
a natação, para o judô e, vez ou
outra, aparecem numa “bala-
da”. O aparelho já não é exclu-
sividade de empresários e exe-
cutivos. Os filhos deles, adoles-
centes, também se renderam
ao BlackBerry.

No Brasil, a tendência é recen-
te. Nem a própria Research in
Motion (RIM), fabricante do
aparelho, possui informações
precisas sobre os novos clientes.
Mas está se preparando para
atendê-los melhor. Há três me-
ses, contratou uma consultoria
para traçar o perfil desse público
e descobrir o que eles esperam
encontrar num smartphone. A
ideia é desenvolver em parcerias
com outras empresas, aplicati-
vos interessantes para esses

clientes.
Os modelos que chegam ao

Brasil são iguais aos que são ven-
didos em outros países. Isso não
vai mudar. Mas os adolescentes
poderão, cada vez mais, persona-
lizar os serviços do seu aparelho.
Hoje, eles já fazem isso e levam
para a tela principal os ícones
mais acessados, como redes so-
ciais.

“Por enquanto, sabemos que
esses jovens são viajados, têm
amigos fora do País, e, em sua
maioria, descobriram o aparelho
em casa, brincando no telefone
dos pais”, diz Adriano Lino, ge-
rente de inteligência de merca-
do da RIM no Brasil. “É um públi-
co classe A”, resume o pesquisa-
dor inglês, Tim Luca, que integra
a equipe responsável por encon-
trar e estudar o mercado jovem
de smartphones.

‘Messenger’. Os jovens não fo-
ram atraídos pelos mesmos mo-
tivos que os adultos. Os executi-
vos usam o BlackBerry basica-
mente para checar e-mails e se
manter acessíveis mesmo longe
do escritório. Os filhos deles que-
rem estar conectados aos ami-
gos 24 horas por dia. Não era es-
sa a intenção da RIM quando de-
senvolveu o BlackBerry Messen-
ger (ou o BBM), mas ele caiu co-
mo uma luva para os adolescen-
tes. O sistema é uma mistura de
rede social com um comunica-
dor instantâneo. Para ser mais
simples: um Facebook com
MSN.

A troca de mensagens é feita
apenas entre proprietários do
aparelho e para se comunicar

eles adicionam uns aos outros à
lista de amigos. O serviço é gra-
tuito, para alívio dos pais.

Alessandra Gradim, de 15
anos, já está no seu segundo Bla-
ckBerry. Quando estreou o smar-
tphone no ano passado, trocava
mensagens com 15 amigos da es-
cola. Nem todo mundo tinha o
aparelho. Agora, virou febre. A
lista já passa de 350. “Eu pratica-
mente não uso o telefone, me co-

munico só por mensagem o dia
inteiro.”

A estudante enumera uma sé-
rie de utilidades: se está em casa
saindo para uma festa, pode man-
dar fotos para a melhor amiga
ajudar a escolher a roupa. E ela
diz que, entre seus colegas, há
quem use o BBM para colar em
provas. “A escola não deixa usar
telefone em sala, mas o pessoal
dá um jeito.” A reportagem do

tentou ouvir quatro colégios em
São Paulo, mas nenhum comen-
tou a onda dos BlackBerrys.

A RIM divulga apenas dados
globais. Na semana passada, o co-
presidente da companhia, Jim
Balsillie, disse que a empresa
tem 60 milhões de assinantes e
pretende atingir a marca de 100
milhões nos próximos dois
anos. Adriano Lino, o executivo
brasileiro, cita pesquisas feitas

por consultorias para mostrar as
mudanças do cliente BlackBer-
ry. Segundo ele, 25% dos consu-
midores têm menos de 25 anos e
entre os novos assinantes, ape-
nas 20% são corporativos.

Preços. “É uma pista, mas não
explica tudo porque os apare-
lhos dos adolescentes estão re-
gistrados no nome dos pais”, diz
Fátima Pissara, diretora da Na-
vteq, empresa contratada pela
RIM para pesquisar o público jo-
vem no Brasil. São os pais que
desembolsam de R$ 900 a R$ 3
mil para deixar os filhos conecta-
dos full time. O plano mensal gi-
ra em torno de R$ 80.

A advogada Patrícia Ammar,
mãe de Luana, de 14 anos, já está
arrependida. “Estou prestes a
criar uma comunidade virtual:
‘eu odeio o BlackBerry.’ Os jo-
vens estão viciados.” A filha dela
ganhou um aparelho usado no
ano passado e desde então passa
o dia com ele na mão. “Todas as
minhas amigas têm BlackBerry.
Eu não queria ficar de fora”, diz.
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