
o dia 7 de setembro de 1922, o País 
celebrava os primeiros cem anos de 

existência fora das amarras do governo 
português. A cidade do Rio de Janeiro, 
então capital federal, comemorava a data 
com alguns eventos oficiais — entre eles 

uma exposição que trazia, pela primeira 
vez ao território nacional, os principais 
aparelhos e instrumentos da tecnologia 
da radiodifusão, que já haviam atingido 
uma escala considerável em território nor
te-americano. Para demonstrar o funcio

namento do principal "invento" daquela 
época, uma transmissão experimental foi 
realizada, tendo como palco o tradicional 
Teatro Municipal. Dali o público ouviu a 
voz do então presidente, Epitácio Pessoa, 
declamando as vantagens daquela nova 

tecnologia, seguida dos arranjos da ópe
ra O Guarani, obra do compositor Carlos 
Gomes. Esses foram os sons da primeira 
transmissão radiofônica oficial da histó
ria do Brasil. 

Se fosse possível transportar essa cena 
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para a atualidade, 90 anos depois, as pa
redes do Teatro Municipal cairiam, dei
xando a transmissão das músicas, infor
mações e pronunciamentos sem barrei
ras geográficas. As prováveis caixas re-
transmissoras do som dariam lugar aos 
fones de ouvido de celulares, tocadores 
de mp3, tablets, computadores ou outros 
dispositivos de música digital. E ninguém 
seria obrigado a ouvir todo o discurso do 
presidente, ou uma ópera, caso não se 
interessasse por esses assuntos. As op
ções de emissoras, sites, canais e arqui
vos musicais e de notícias são tantas que, 
talvez, sejam necessários outros 90 anos 
para que alguém consiga consumir todo 
o conteúdo que a indústria de radiodi
fusão oferece. 

O mais maduro dos meios eletrônicos 
brasileiros completa nove décadas de exis
tência tendo como trunfo os próprios fru
tos de seus longos anos de experiência. 
Afinal, o rádio assistiu ao surgimento — 
e, em alguns casos, até ao declínio — de 
diversos outros meios de comunicação, 
que, quando nasceram, chegaram a ser 
apontados como seu algoz — como a te
levisão e a internet. A todos esses tsuna
mis de tecnologia, o meio sobreviveu por 
uma, duas, diversas vezes. As várias "vi 
das" do rádio, no entanto, chegam aos 90 
anos em busca de um novo propósito. O 
meio, que historicamente já provou sua 
força, entra no momento de provar que 
tem flexibilidade e capacidade de rever 
sua função, tecnologia e até mesmo a sua 
concepção. 

Até o final deste ano, o rádio deverá 
entrar no período de transição pelo qual 
a televisão passou em 2007. Nos próxi
mos meses, o governo deverá chegar a 
um consenso sobre o padrão de trans
missão digital a ser adotado. Em agosto, 
o Ministério das Comunicações publicou 
portaria anunciando a formação de um 
Conselho Consultivo do Rádio Digital, 
cujo objetivo é coordenar a transição do 
modelo analógico para o digital. A ideia 
é reunir representantes do Poder Legis
lativo e das empresas de radiodifusão pa
ra desenhar as diretrizes dos trabalhos da 

digitalização do meio. Mais do que uma 
modernização tecnológica, a transição 
para o novo parâmetro deve mudar to
talmente o modo de operação de toda a 
cadeia do rádio no País. Por isso, esse te-

ma é a prioridade total da indústria nes
se aniversário de 90 anos. 

"Até o final de 2012 deveremos ter um 
acordo sobre o modelo de digitalização a 
ser utilizado no Brasil." Essa promessa, feita 

por Emanuel Carneiro, enquanto ele ain
da ocupava o posto de presidente da As
sociação Brasileira das Emissoras de Rá
dio e Televisão (Abert) — em agosto, após 
nova eleição na entidade, a presidên-
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cia retornou para Daniel Pimentel Slavie-
ro — dá a dimensão do quão primordial 
é a questão da digitalização do sinal e de 
como ela vem sendo tratada pela indús
tria da comunicação nacional. Essa mis
são deu seus primeiros passos no ano pas
sado, quando o governo testou, via Inme-
tro, os padrões de rádio digital dos Estados 
Unidos (Iboc) e da Europa (DRM), a fim 
de verificar vantagens, custos e possíveis 
gargalos de cada um. 

À frente dessa decisão está o secretá
rio de comunicação eletrônica do Minis
tério das Comunicações (MiniCom), Ge
nildo Lins, que ocupará a presidência do 
recém-criado conselho consultivo. Du
rante o 26º Congresso Brasileiro de Ra
diodifusão, promovido pela Abert em j u 
nho deste ano — cujo tema central foi a 
comemoração dos 90 anos do rádio e os 
principais desafios impostos ao meio — 
Lins detalhou alguns passos que devem 
nortear as iniciativas do governo na i m 
plementação de um modelo definitivo 
de rádio digital. 

Sem dar pistas da preferência das enti
dades por uma das duas opções existen
tes, o secretário do MiniCom compro
meteu-se a trabalhar para inserir o rádio 
brasileiro em uma fase de moderniza
ção. Junto com ele estão entidades do se
tor, como a Associação das Emissoras de 
Radio e Televisão do Estado de São Paulo 
(Aesp), que precisam da definição do sis
tema para, a partir daí, modelar uma no
va condição de operações e de negócios. 

"Defendemos, junto com a Abert, um 
modelo que seja tecnicamente possível e 
comercialmente viável, sendo a transmis
são feita na mesma banda e no mesmo ca
nal" explica Rodrigo Neves, presidente da 
Aesp. Segundo a entidade, que atua no se
tor de rádio desde 1935 (tendo adotado a 
atual nomenclatura em 1986), o principal 
objetivo na escolha do sistema digital de 
rádio é possibilitar aos ouvintes uma trans
missão mais limpa, com melhor qualidade 
de áudio, além de ampliar a gama de fun
cionalidades do meio. "Nos Estados Uni
dos, onde o sistema digital já é avançado, 
o ouvinte tem as funcionalidades da mul-
tiprogramação, com dados complementa
res sobre o artista e a música que ele ouve, 
bem como informações de trânsito, clima, 
etc." compara Neves. 

O futuro das AMs 
Antes de resolver a questão da digitali

zação, o Ministério das Comunicações se 
propõe a solucionar um problema que, de 

acordo com o secretário Genildo Lins, tem 
caráter emergencial. Símbolo da história 
do rádio no Brasil — e frequência predo
minante até o final dos anos 1980 —, as 
emissoras AM, que marcaram várias ge
rações com seus programas memoráveis 
e apresentadores que alcançaram status 
de celebridades, acabaram ultrapassa
das pelas ondas sonoras de maior quali
dade. Com o advento da frequência FM, 
as antigas emissoras AM parecem fada
das às lembranças de um tempo outrora 
glorioso. "A relação dos ouvintes com as 
AMs é praticamente emocional, construí-

da ao longo de muitas décadas de presta
ção de serviços. Não podemos deixar que 
essa comunicação morra',' defendeu Ge
nildo Lins, durante o congresso da Abert. 

Neste mesmo evento, o governo anun
ciou aquela que pode ser a tábua da sal
vação para as emissoras AM. Ao final do 
processo de digitalização dos sinais da TV 
aberta, os canais 5 e 6 da frequência VHF 
serão liberados para as rádios. A ideia é 
aproveitar essas duas faixas "vazias" pa
ra a acomodação das atuais FMs. Assim, 
a faixa que atualmente é ocupada pelas 
emissoras de frequência de maior quali

dade (as FMs) ficaria livre para hospedar 
as de sinal AM, que ganhariam, teorica
mente, maior qualidade sonora e facili
dade de transmissão de conteúdo. 

"O sinal de AM sofre muito com o ruí
do elétrico das cidades, que começa nas 
próprias residências, como os motores de 
aparelhos eletrodomésticos e eletrônicos. 
Esses ruídos são absorvidos pelas torres 
de energia e influenciam diretamente no 
sinal das rádios. Em um futuro próximo, 
a ocupação das faixas televisivas é a me
lhor saída para as emissoras AM" acredi
ta o presidente da Aesp. 

Em um cenário de iminente abertu
ra para a digitalização, a manutenção 
de emissoras com chiados, ruídos incô
modos e baixa qualidade de som pare
ce inviável. Soberanas em outros tem
pos, como foi o caso da Rádio Nacional, 
a Mayrink Veiga, a Record e muitas outras 
emissoras, as sobreviventes da frequên
cia AM já vêm, há alguns anos, sentido 
desinteresse por parte da audiência, que 
acredita que sua programação se baseia 
em notícias ou programas de variedades, 
ancorados na voz de locutores. 

De acordo com dados do Ibope refe
rentes aos meses de fevereiro, março e 
abril de 2012, até mesmo as emisso-

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



ras de grande porte já amargam um de
clínio no número de ouvintes. A primeira 
no ranking de audiência (a Rádio Globo, 
de alcance nacional), tem share de 0,79% 
de mercado e uma audiência média de 
134,5 mil ouvintes por minuto (veja qua
dro à pág. 6). Para efeito comparativo, a 
primeira emissora do ranking das rádios 
FMs — a Nativa, do Grupo Bandeiran
tes de Comunicação — tinha, na época, 
mais de 270 mil ouvintes por minuto. Ou 
seja, mais do que o dobro da audiência 
das emissoras A M . 

Mesmo assim, foi nessa frequência que 
emissoras como a Rádio Gáucha cons
truíram seu prestígio. Quase tão antiga 
quando o rádio no Brasil (tem 85 anos), a 
emissora do Grupo RBS procurou acom
panhar a evolução tecnológica e, entre 
2004 e 2008, implantou a Rede Gaúcha 
Sat, que expandiu seu sinal para o FM. 
"Não sabemos qual será o suporte do rá
dio daqui a cem anos, nem o dispositivo 
pelo qual será recebido. Mas a Gaúcha 
tem o produto adequado para ser trans
mitido a uma audiência grande e quali
ficada" garante o gerente de jornalismo, 
Curo Martins. 

Apelo emocional 
Enquanto o mercado ainda aguarda 

uma solução plena para a situação das 
rádios AM, muitos grupos de comunica
ção já formularam, há tempos, alternati
va para driblar o êxodo do público e atraí-
-los para outras ondas. Uma das maiores 
emissoras da região de Belo Horizonte, a 
Itatiaia, conseguiu aumento da quanti
dade de ouvintes a partir de uma trans
formação feita há 12 anos, quando "clo-
nou" sua programação de AM em uma 
frequência FM, que funcionava simulta
neamente. "Essa iniciativa permitiu au
mento significativo da audiência e tam
bém ampliação do público" relata Car
los Rubens Doné, diretor de mercado da 
Rede Itatiaia. 

Captar novas fatias de audiência, aliás, 
é uma das missões que não saem da agen
da da emissora, especializada em trans
missões esportivas e na veiculação de no-

tícias. De acordo com Doné, neste mês de 
setembro a rádio passará a utilizar dois 
novos transmissores, que praticamente 
triplicarão a capacidade de alcance de 
seu sinal, fazendo com que a cobertura 
atinja mais de seis milhões de habitantes 
na área da Grande Belo Horizonte. 

Embasada em seu DNA esportivo, a rá
dio já idealiza os frutos que poderão ser 
colhidos com a Copa do Mundo no Bra
sil, em 2014, e com os Jogos Olímpicos de 
2016, no Rio de Janeiro. Com 60 anos de 
fundação e tendo participado da cober
tura de 12 Mundiais de futebol, a Itatiaia 

está consciente do momento inédito — 
e promissor — pelo qual o País passará 
nos próximos anos. "É o momento pelo 
qual todos esperamos, principalmente no 
mercado da comunicação. Investimos na 
contratação de profissionais e em tecno
logia para oferecer aos ouvintes a chance 
de acompanhar a cobertura de qualquer 
lugar do mundo por meio da internet e de 
aplicativos para smartphones e tablets" 
revela o diretor da emissora. 

Também inspirada no esporte - nesse 
caso, mesclado com o jornalismo - a Esta
dão ESPN se baseia na geração de conte-

údo. "Na rádio, a convergência de mídia 
se materializa no ar. São mais de 600 jor
nalistas e colunistas (da Agência Estado, 
do Estadão, do portal Estadão.com) que 
produzem conteúdo para o rádio, levan
do aos ouvintes informação com quali
dade e credibilidade" garante Acácio Luiz 
Costa, diretor de rádios do Grupo Estado. 

Rechear o cardápio e, com isso, satisfa
zer a todas as demandas do público, sem 
restringir o consumo do rádio aos tradi
cionais aparelhos e transmissão, também 
é a estratégia do Grupo Mix de Comuni
cação. Com programação direcionada aos 
jovens, as rádios do grupo trabalham sua 
relação com o público como uma marca 
que fornece um serviço, independente
mente da plataforma utilizada. "Oferece
mos possibilidades de consumo, sejam 
elas para internet, tablet ou no próprio 
dial. Em todos os focos de atuação temos 
por objetivo oferecer bases de consumo, 
de forma que a atuação digital seja algo 
completamente natural" explica o sócio e 
diretor da Rádio Mix, Fernando Di Gênio. 

A mesma estratégia e estilo são utiliza
dos pela Mix Rio FM, pertencente ao Gru
po Dial Brasil, de cuja sociedade Di Gênio 
participa. Também colocando os jovens 
como público-alvo, a emissora, de progra
mação pop, estruturou na web suas prin
cipais armas para enfrentar a concorrên
cia. "De todos os meios, o rádio foi o mais 
beneficiado com a popularização da inter
net, pois ela trabalha a interação do públi
co com a programação. O turning point da 
Mix Rio FM foi a entrada no ambiente on
line, gerando assim uma comunidade pró
pria no site, em um primeiro momento, e 
nas redes sociais, posteriormente. Nosso 
principal produto, no entanto, continua 
sendo a rádio, que é consumida via stre-
aming e on demand, via podcasts" conta 
Alexandre Amorim, diretor de conteúdo 
e artístico do Grupo Dial Brasil. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Rádio, São Paulo, p. 4-8, 3 set. 2012.




