
em mesmo o visionário Guglielmo 
Marconi, considerado inventor do 
rádio, poderia imaginar quais 
rumos sua criação tomaria, após 
anos trabalhando apenas nas fre

quências AM/FM. Depois de ter seu fim dado 
como certo após o surgimento de novas tecnolo
gias de transmissão de massa — como a TV —, o 
rádio encontrou na internet uma aliada de peso. 

A interatividade, marca dos veículos de web, 
também sempre foi uma das principais caracterís
ticas do meio rádio. Sendo assim, não é espanto 
que as web rádios estejam ganhando mais espaço 
nas redes, oferecendo notícias e soluções customi
zadas para público cada vez mais específico. O 
conteúdo — que pode variar entre músicas, análi
ses, entrevistas e notícias — fica disponível para 
que o ouvinte consuma a qualquer hora. Além 
disso, os recursos oferecidos pelos sites também 
são incorporados por esse novo modelo. 

De acordo com Alcides Yukio Horie, webmas-

ter da Rádio Coringão, veículo oficial do 
Corinthians, a estrutura de uma rádio na internet 
baseia-se em dois servidores: um de streaming e 
outro de hospedagem. "O streaming é um servidor 
web que 'traduz' o som que emitimos para for
mato digital e o transmite para ser tocado em 
players. Basicamente, ele converte o som em um 
formato tipo MP3. Já o servidor de hospedagem é 
o local em que fica localizado o site da web rádio 
e onde se pode escutar o áudio", explica. 

Usando somente o servidor de sfreamíng, já é 
possível ter uma web rádio, já que alguns players 

(programas reprodutores de mídias digitais) possi
bilitam o acesso ao áudio pela internet, sem a 
necessidade do navegador. Quanto à aparelhagem, 
para uma transmissão simples também não há 
dificuldade: com um computador e um microfone 
já é possível ir ao ar. Para ampliar as conexões, é 
necessário uma mesa de som para distribuição de 
canais, placa de som para a transferência do áudio 
para a mesa, microfones e fones de ouvido. 
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Se por um lado a simplicidade e os baixos cus
tos façam pipocar pequenas emissoras na web, há 
quem faça trabalhos com alto grau de profissio
nalismo, como o jornalista Ricardo Taves, que 
criou, há dois anos, a "Voz do Futebol", web rádio 
com conteúdo inteiramente voltado ao esporte. 
Sua intenção era fazer um trabalho tão profissio
nal quanto os feitos nas emissoras de frequência. 

"Quando começamos, já existiam as web rádios 
oficiais dos clubes, mas uma rádio de futebol em 
geral, com transmissão de jogos, ainda não havia. 
Resolvemos montar uma. Atualmente, somos os 
maiores do segmento, tanto em audiência quanto 
em número de visitas", conta. 

Taves explica que a rádio hoje conta com 
equipes e setoristas cobrindo campeonatos em 
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio 
Grande do Sul, equiparando-se a muitas emis
soras que ocupam as posições do dial. A "Voz do 
Futebol" é também um exemplo prático de uso 
de redes sociais. Sua página é a 5a maior do ramo 
esportivo brasileiro no Facebook e suas contas 
no Twit ter somam mais de 100 m i l seguidores. 

O esporte também levou o músico e produtor 
musical Raul Bianchi para a internet. Palmeirense 
fanático, em 2006 ele já gravava podcasts em seu 
blog, o "Mondo Verde". Em 2009, se associou a 
André Nery, fundador de outra web rádio do 
ramo, e colocou a Web Rádio Mondo Palmeiras 
no ar. "Começar uma web rádio não é simples 
nem muito barato. Se você usar um streaming 
ru im, você tá morto! A nossa, às vezes, fica com 
um delay e o pessoal já reclama". 

E, para que a emissora exclusiva de web seja, de 
fato, comercial, Bianchi afirma que é necessário 
investimento. "É caro porque o preço da internet 
no Brasil ainda é muito alto, e o que temos aqui é, 
no máximo 2G, se fizermos uma comparação ao 3G 
usado lá fora. Você pode usar um servidor de graça, 
em sites americanos, mas ele trava com 150 ouvin
tes. O que você paga é o tráfego, a quantidade de 
pessoas que vão estar on-line ao mesmo tempo." 

C O N C O R R Ê N C I A E R E G U L A M E N T A Ç Ã O 
As web rádios ainda não possuem nenhum órgão 

que meça precisamente sua audiência. Algumas 
usam o Google Analytics como ferramenta, mas já 
existem alternativas. O Shoutcast, um dos mais 

famosos servidores de streaming, "O Shoutcast 
fornece ferramentas de medição de audiência 
em tempo real, assim como gráficos com infor
mações históricas", explica Elvis Nousiainen, 
que aproveitou as facilidades da web para pôr 
seus planos em prática. "Sempre fui um apai
xonado por rádio e música e, se eu não traba
lhasse na área de T I , com certeza trabalharia em 
rádio. Como uma concessão de uma FM seria 
impossível de obter, aproveitei a popularização 
da internet e criei a rádio", conta. 

Sem dados absolutamente precisos, mas con
seguindo definir quem são os primeiros em 
audiência, o site americano "Alexia" também 
faz esse trabalho. E um bom número de visitas 
é i tem fundamental para a viabilidade comer
cial. "As pessoas ainda têm medo de entrar na 
internet, os patrocinadores ainda acham que o 
retorno de uma web rádio é pequeno, mas pode 
ser m u i t o bom" , afirma Raul Bianchi. 

A concorrência é levada em conta, mas, em 
razão da segmentação, não assusta m u i t o os 
responsáveis pelas web rádios. "Entendemos 
que há espaço para todas e o ouvinte tem liber
dade para escolher a rádio que mais lhe agra
dar", conta Nousiainen, da BIZ. 

As emissoras se tornaram uma crescente e é 
quase impossível contar quantas estão no ar 
nesse momento. "Imagine que, em números 
grosseiros, são em média 4 m i l rádios comunitá
rias com licença outorgada pelo Ministério das 
Comunicações nas frequências A M / F M no país 
inteiro e mais umas 20 m i l atuando sem licença. 
Como contar esse número na internet, que é um 
território livre? Como não existe legislação em 
vigor, em tese, qualquer um pode fazer", explica 
o professor do curso de Rádio e TV da ECA-USP, 
Angelo Piovesan, que também atua como consul
tor para web rádios de entidades e empresas. 

Apesar de ser forte tendência, as rádios na 
internet, pelo menos por enquanto, não se con
figuram como uma ameaça para as frequências. 
O que parece é que cada vez mais as produções 
terão que se preocupar com os desejos do 
ouvinte , já que as soluções direcionadas e cus
tomizadas chegam para atender todo e qual
quer t ipo de público. A ut
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 25, n. 278, p. 58-59, maio 2012.




