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Sem regulamentação e relativamente baratos, serviços de rádio por satélite são a mais nova 
mania nos Estados Unidos 
 
 
Milhões de americanos puderam ouvir o show dos Rolling Stones no Rio de Janeiro em 
fevereiro, ao vivo, graças à mais nova revolução na mídia eletrônica nos Estado Unidos, o 
rádio por satélite. O serviço foi lançado há quatro anos, mas nos últimos meses tanto a base 
de assinantes quanto a programação disponível explodiram. E novas tecnologias estão 
permitindo que o rádio por satélite saia de dentro do automóvel para ocupar lares e escritórios 
e disputar com o iPod um lugar privilegiado no bolso do consumidor. 
 
Em 1997, duas empresas receberam licença do governo americano para operar o rádio por 
satélite. Algumas mudanças de nome depois, hoje elas se chamam XM e Sirius. A XM, a 
primeira a surgir, em 2001, é também a maior, com mais de 6 milhões de assinantes e 160 
canais. A Sirius foi lançada dois anos depois, mas cresce mais rápido: em um ano triplicou o 
número de assinantes, superando 3,3 milhões no início de 2006 e projetando chegar a 10 
milhões em 2010. 
 
A guerra entre as duas empresas tem produzido manchetes quase diárias na imprensa. O 
grande golpe publicitário da Sirius foi contratar, em outubro, o polêmico comediante Howard 
Stern por US$ 500 milhões. Stern é o enfant terrible do rádio nos Estados Unidos. Perseguido 
pelo FCC, o órgão federal que controla as telecomunicações e aplica multas astronômicas pelo 
uso de palavrões no ar, ele acabou trocando o rádio “terrestre” pelo satélite, que não é 
regulamentado – ou seja, vale-tudo. O grupo Family Media Guide se dá ao trabalho de contar o 
número de palavrões ditos no programa de Stern na Sirius, que estreou em janeiro. São 
centenas, de todos os tipos. O surpreendente é que alguém consiga contá-los. 
 
A Sirius, que tem no logo um cachorrinho simpático chamado Mongo, também contratou 
Martha Stewart, a guru da vida doméstica que, depois de cumprir pena por mentir numa 
investigação de fraude com ações, saiu da cadeia mais popular do que nunca. A XM contra-
atacou com Oprah Winfrey, a imperatriz da TV americana, que em setembro estréia no rádio 
por satélite um canal só dela, o Oprah & Friends. Em número de estúdios de transmissão a XM 
bate a rival, com 82 em sua sede na capital americana. A Sirius tem menos da metade, mas 
eles ficam no Rockefeller Center, um dos lugares mais charmosos de Nova York, capital 
mundial da mídia.  
 
Os contratos de exclusividade, como o que permitiu à XM ser a única maneira de se ouvir nos 
Estados Unidos o show carioca dos Stones, custam tão caro que até agora nenhuma das duas 
conseguiu sair do vermelho. Uma situação que lembra, perigosamente, a das empresas ponto 
com na época em que a Internet viveu um boom e o crescimento meteórico de usuários não se 
refletia em lucros. No início de fevereiro, um dos diretores da XM renunciou por discordar do 
modelo empresarial da companhia. Segundo ele, a empresa está à beira de uma crise séria. 
Na Sirius, o prejuízo divulgado no último balanço é ainda mais preocupante. Na verdade, 
ambas pagam caro para conquistar novos assinantes. 
 
Mas há muitos investidores que apostam no futuro do rádio por satélite. A XM é uma parceria 
de pesos pesados: a General Motors, a Honda, a Hughes Electronics e a News Corporation, de 
Rupert Murdoch. Todos os carros da GM e da Honda vêm com o receptor da XM. Na Sirius, a 
parceria é com a Ford, a Chrysler e a BMW. O presidente da empresa é um dos magnatas da 
mídia americana, Mel Karmazin, que tornou a rede de TV CBS líder de audiência e, ao deixá-la 
para comandar a Sirius, levou consigo o amigo Howard Stern.  
 
Nos primeiros tempos o esporte foi o maior trunfo das duas redes de rádio por satélite. A XM 
tem exclusividade na transmissão das corridas da Associação Nacional de Corridas de Stock 
Cars (Nascar, na sigla em inglês) e dos jogos de beisebol. A Sirius ficou com o futebol 
americano e o basquete.  



Antes que Howard Stern fosse para a Sirius, a XM dominava o público que gosta de ouvir 
palavrões no rádio com o show da dupla de comediantes Opie e Anthony. Demitidos de várias 
rádios, entre outros motivos por terem irradiado um casal fazendo sexo dentro da catedral de 
Saint Patrick, em Nova York, a dupla pôde liberar geral no rádio por satélite (mas a audiência 
de Stern é muito maior que a deles). 
 
O consumidor tem de escolher com qual das duas programações vai ficar, a não ser que 
instale os receptores das duas, o que poucos podem fazer. A assinatura é barata, US$ 13 por 
mês, mas o custo de instalação no carro (a não ser que já venha instalado de fábrica) e em 
casa pode fazer a conta chegar a mais de US$ 500. A antena, colocada no capô do carro, é 
pequena, como as de GPS. O sinal dos satélites da XM e da Sirius é tão forte que não requer 
antena direcional. E as duas redes instalaram repetidores terrestres que substituem o sinal do 
satélite quando o usuário atravessa túneis ou ruas com prédios altos. A XM tem dois satélites, 
em órbita geo-estacionária, com nomes divertidos: um é Rock e o outro, é claro, Roll. A Sirius 
optou por três satélites em órbitas inclinadas, cada um dos quais cobre o território americano 
(e grande parte do Canadá, onde a XM e a Sirius também operam) 16 horas por dia. 
 
Novidades 
Os receptores eram grandes no início, mas os mais recentes têm 10 por 5 centímetros. Têm 
um visor onde aparece o nome do canal e da música ou do programa que se está ouvindo. Há 
mais de 60 canais de música, cada qual especializado num gênero (mas não há um de música 
brasileira), e mais de 40 de bate-papo, humor, notícias, esportes etc. Não há comerciais. Os 
receptores gravam automaticamente os últimos 30 minutos da programação ouvida. Assim, 
caso caia o sinal, é só repetir o que se ouviu antes até que ele seja restabelecido. A qualidade 
do som é superior à do rádio FM, e a programação é toda digital. O receptor pode ser retirado 
do deck e levado para casa para ser acoplado ao sistema de som ou ao computador.  
 
Os últimos lançamentos incluem players que permitem ao consumidor gravar a música que 
está sendo ouvida com um simples clique. A faixa vai automaticamente para uma pasta com 
as músicas do mesmo artista gravadas antes. No visor do aparelho da Sirius aparece um 
coração, agradecendo sua dedicação àquele artista. Pode-se gravar a programação de todo um 
canal e depois escolher quais serão armazenadas.Ou seja, a rádio por satélite tornou-se uma 
alternativa ao iTunes da Apple e aos outros fornecedores de música pela Internet. A indústria 
do disco está em polvorosa, mas a XM e a Sirius alegam que já pagam muito caro pela música 
que transmitem e que o consumidor tem o direito de gravar o que quiser, contanto que não 
redistribua as faixas. 
 
A maior novidade, que chega às lojas americanas em março, é o grande trunfo da XM: um 
receptor portátil, do tamanho de um iPod, que além de receber toda a programação do rádio 
por satélite toca faixas gravadas em MP3. São dois modelos, um da Samsung, o Helix XM2go, 
o outro o Inno, da Pioneer, ambos custando US$ 400. Podem gravar 50 horas de programação 
de rádio e, acoplados ao computador, permitem baixar faixas da Napster. 
 
Para quem não quer gastar muito, a opção é o Sirius One, um pequeno receptor que pode ser 
preso ao painel do carro ou levado no bolso. Custa apenas US$ 50. A versão da XM é o Roady 
XT, de US$ 80. Ambos retransmitem o sinal para o rádio FM do carro. Um modelo de US$ 100 
da XM inclui bateria e headphones para se escutar o rádio por satélite andando pela rua. 
Outras opções para ouvir a programação incluem Internet, telefones celulares e aparelhos 
instalados a bordo de aviões de algumas companhias aéreas. 
 
O rádio por satélite está em toda parte e, pelo jeito, veio para ficar. 
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