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Uma antena no pico do corcova-
do, onde fica o Cristo Renden-
tor, receptores recém-trazidos
dos Estados Unidos distribuídos
em Niterói, Petrópolis, na serra
fluminense e em São Paulo, e
uma base instalada no Teatro
Municipal do Rio de Janeiro. Foi
assim que aconteceu a primeira
transmissão de rádio no Brasil,
durante a celebração do I Cente-
nário da Independência, em 7 de
setembro de 1922. Quase 90 anos
se passaram desde então e a pos-
sibilidade de ouvir o discurso de
um presidente por meio de um
aparelho não é mais uma sur-
presa como antes.

Hoje o Brasil ocupa o segun-
do lugar na lista dos países com
mais emissoras de rádio, so-
mando 9 mil, atrás apenas dos
Estados Unidos, que tem 13 mil
emissoras. A cobertura é de
89% da área total do país, mas
o investimento publicitário não
equivale às suas proporções.
“Apenas 4% da verba das cam-
panhas é destinada às rádios

brasileiras, enquanto na Ar-
gentina esse volume chega a
9%”, diz André Barbosa, as-
sessor especial da Casa Civil
que tem o projeto de montar o
Comitê de Desenvolvimento do
Rádio Digital, similar ao que
aconteceu com a TV. “Precisa-
mos nos espelhar na experiên-
cia exitosa da TV digital, cujo
fórum reúne desde 2006 todo
segmento da indústria, univer-
sidades e radiodifusores, para
dialogar sobre o tema e cons-
truir um sistema ideal de digi-
talização para o rádio”, diz.

Apesar de ser um grave pro-
blema, Barbosa, porém, não
acredita que a redução do inves-
timento publicitário no rádio,
reflexo da queda na audiência,
com a chegada de novas tecno-
logias, seja o único fato que afe-
ta no seu desempenho. “Entre
as diversas razões, o uso cres-
cente de outros aparelhos digi-
tais como tablets, celulares e
Mp3s interferem na qualidade
de transmissão, principalmente
das freqüências do AM, pois au-
mentam muito as fontes de ruí-
dos”, afirma Barbosa.

Tentativas de aparelhos di-
gitais de rádio acontecem des-
de a década de 1980 na Alema-
nha, Estados Unidos e Japão,
mas o Brasil ainda não adotou
um modelo por aqui. “Não há
como não fazer a digitalização
do rádio. Do contrário, ele fi-
cará de fora e não é isso que
queremos”, diz o assessor. Tal
atualização também seria a so-
lução adequada, segundo o
presidente da Associação Esta-
dual de Rádio do Rio de Janeiro
(AERJ), Hilton Alexandre.
“Defendo a conversão da tec-
nologia digital, inicialmente
das emissoras AM, com uma
migração de forma gradual”.

Para Alexandre, o ideal é que
as emissoras de rádio AM pu-
dessem começar a transmitir
sua programação via canal VHF,
5 e 6 da TV digital, enquanto
continua pela transmissão ana-
lógica. “Seria uma ação tempo-
rária até que as pessoas tivessem
os conversores e novos apare-
lhos. Creio que tal ação acelera-
ria também a digitalização do
FM, que tem qualidade de som
superior”, afirma. ■

Casa Civil criará comitê para repetir experiência bem-sucedida da TV digital nas ondas do AM e FM

Rádio traça caminho para ser digital

Ilustração: Anderson Cattai

Apenas 4% da verba
das campanhas
publicitárias do país
é destinada às rádios.
Na Argentina, este
volume chega a 9%

�
�
�
��
��
�
��
	

■ PUBLICIDADE

60%
do investimento publicitário
é direcionado à TV

■ NO BRASIL

1922
foi o ano em que aconteceu a
primeira transmissão de rádio

TRANSMISSÃO

AM e FM
As principais características
da transmissão AM é ter ondas
de longo alcance e amplitude
maior, enquanto a transmissão
FM tem ondas de curto alcance
e é mais frequente.
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