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Resumo: A implementação do rádio digital no Brasil será um novo marco na história deste veículo 
de comunicação no país. As possibilidades de utilização de uma plataforma multimidia abre uma 
série de possibilidades para novos negócios e ao mesmo tempo a uma insegurança no setor, que no 
caso, tem uma aspecto conservador que resiste a avanços. Parte desta resistência esta baseada em 
questões de custos e de uma miopia administrativa que impede que processos criativos sejam 
testados. Este texto buscar mostrar um panorama do processo de instalação do radio digital no pa ís 
a partir das informações dos diversos envolvidos neste processo histórico.  
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1)A transformação do rádio analógico em digital 

 

 O rádio foi o primeiro veículo de comunicação de massa eletrônico a entrar nas 

casas das pessoas propiciando a elas informação e entretenimento. Abrindo uma janela para 

outras culturas e saberes. Sendo assim, a caixinha falante de Brecht pertence à mesma era 

tecnológica que a tv e o computador, tendo como diferencial ser a manifestação mais 

precoce (MEDITSCH, 1999:15). 

 

 Ao analisarmos sua história veremos que o desenvolvimento do rádio sempre esteve 

ligado diretamente aos avanços tecnológicos que por sua vez impulsionaram este veículo 

mais uma vez a diante. O uso das baterias e a chegada dos transistores são apenas alguns 

exemplos.  

  

 Outro fator importante a ser considerado é que a produção, distribuição e a recepção 

requerem um emprego amplo de várias técnicas que vão desde a mecânica, a acústica, a 

eletrônica e mais recentemente da informática.  

 

Para MARTÍNES-COSTA  “desenvolvimento tecnológico ampliou os serviços de 

radiodifusão modificando os hábitos de escuta e favorecendo a aparição de novas formas de 

organizações e programações (1997:21). 

 

 Ela indica que há três pontos a serem respondidos pela tecnologia de radiodifusão: 

assegurar uma cobertura mais completa das regiões habitadas, facilitar uma recepção sem 

interferências e oferecer uma maior alternativa de programas aos ouvintes (MARTÍNES-

COSTA,1997:22).  

 

Diante de tais necessidades chegamos a mais um salto na história tecnológica do 

rádio, sua digitalização. Basicamente estamos assistindo a conversão dos conteúdos das 



emissoras em grandes amontoados de códigos binários, organizados de forma a serem 

recombinados, recortados, reagrupados,transmitidos e retransmitidos. 

 

A digitalização de conteúdos começou nos anos 90 com a instalação de 

equipamentos como players de CD e MD, além da chegada dos computadores. Neste início 

de século a grande maioria das emissoras de rádio estão operando em formato digital menos 

à parte de transmissão para os ouvintes, que ainda se mantém analógica. 

 

A ultima parte do processo que faltava ser convertida em códigos binários esta 

sendo alterada nestes primeiros anos do século 21. A digitalização das transmissões de 

rádio marcam um novo momento da história do rádio. 

 

Este processo abre caminhos para a diversificação do negócio a partir de parecerias 

que favoreçam o aumento da oferta de novos produtos e conseqüentemente a ampliação da 

rentabilidade das emissoras (DEL BIANCO, 2004: 310). 

 

Mas ao avaliarmos este desenvolvimento não devemos perder de vista que  seu 

verdadeiro poder de alterar a comunicação só é melhor avaliado quando contextualizado na 

vida social, política e econômica da pessoas (DEL BIANCO, 2004: 318). 

 

Podemos afirmar que definitivamente o rádio esta passando pelo que Roger 

FIDLER denominou de midiamorfosis definindo-o como “a transformação dos meios 

de comunicação, em geral, provocada pelas complexas inter-relações entre as 

necessidades percebidas, pressões políticas e econômicas e inovações sociais e 

tecnológicas” (1997:57)  

Para ele este processo de transformação contém cinco princípios que caracterizam a 

transição dos veículos de comunicação de massa para o ambiente digital multimídia, o 

que denomina convergência.  

 

1) Coevolução e coexistência: todas as formas de meios de comunicação coexistem e 

coevoluem dentro de um sistema complexo de adaptação e expansão. Ao emergir e 



desenvolver-se cada nova forma, influencia o desenvolvimento dos demais meios. 

No caso do rádio digital haverá uma período de transmissão simultanea de 

conteúdos em formato analógico e digital, até o momento que o número de 

receptores digitais possibilite ficar apenas com o formato mais novo. 

 

2) Metamorfose: os novos meios não aparecem espontaneamente e independentes, 

emergem gradualmente da metamorfose de meios mais antigos. Com o surgimento 

de novos meios os anteriores tendem a se adaptar continuando seu processo de 

evolução ao invés de morrer. O rádio é um bom exemplo disto, tendo na 

digitalização um processo inevitável e contínuo para seu desenvolvimento. 

 

3)  Sobrevivência: todas as formas de meios de comunicação, assim como as empresas, 

estão compelidas a se adaptarem e evoluírem para sobreviver em um meio em 

transformação, sendo a outra opção a morte. As emissoras já estão se mobilizando 

para a criação de organizações e entidades que possam determinar formas de 

exploração do novo formato de rádio digital. Além de promoverem o novo conceito 

devem buscar apoio político e econômico junto aos seus respectivos governos. 

 

4) Oportunidade e necessidade: os novos meios não se adaptam somente em função da 

tecnologia. Sempre deve haver uma oportunidade, além de uma razão social, 

política ou econômica que os motive para desenvolver novas tecnologias nos meios. 

No caso do rádio as oportunidades de negócios baseados na plataforma multimídia é 

um dos grandes atrativos para a evolução das emissoras. 

 

5) Adaptação postergada: as novas tecnologias sempre demoram mais que o esperado 

para se converterem em êxitos comerciais. Tendem a necessitar de pelo menos uma 

geração (20 a 30 anos) para a difusão de seus conceitos e a adoção generalizada. 

Embora as emissoras de rádio nos Estados Unidos e na Europa estejam testando a 

tecnologia digital para transmissão de conteúdo, após mais de 10 anos, só agora este 

novo formato perece decolar do ponto de vista de implementação.  

 



 

 

3) Padrões de tecnologia para Rádio Digital 

 

 Atualmente estão disponíveis em nível mundial quatro padrões distintos de 

tecnologia digital para transmissão de rádio. Temos o padrão norte-americano disponível 

para freqüências acima de 30 MHz, ou seja, utilizado para FM, que possibilita a utilização 

do mesmo canal da estação mantendo a mesma freqüência, reduzindo o custo de 

implementação para emissoras que tenham transmissores com menos de 10 anos de uso 

(tecnologia mais nova que pode ser adaptada). 

 

 Outro sistema é o europeu, denominado Eureka 147, que necessita de um novo 

canal para transmitir em FM e Banda L(1452 a 1592 MHz), mas possibilita o uso 

compartilhado da estação transmissora de 3 a 9 radiodifusores. Porém na prática sua 

implementação no Brasil ficou inviabilizada por questões de custo,pois seria necessário 

trocar a curto prazo os receptores da população.  

 

 Também esta disponível o sistema NISDB-T, japonês que opera em FM integrado 

com o sinal de UHF para televisão onde se tenha o padrão ISDB-T para TVD. Por isto, há 

uma dificuldade na sua implantação no país, pois necessita de uma definição sobre o padrão 

de TV digital a ser adotado. Como no caso brasileiro ainda há um impasse sobre a 

tecnologia de tv a ser adota e os custos são altos este padrão foi descartado. 

 

 Para sistemas com freqüências abaixo de 30 MHz, nas faixas de OM, OC e OT, 

estão disponíveis dois padrões apenas: o iBiquity/Iboc e o DRM. O primeiro, norte 

americano utiliza o mesmo canal da estação em OM analógica prossibilitanto a distribuição 

simultanea de ambos os sinais (digital e analógico). O custo de implementação também é 

menor se considerarmos as emissoras que tem equipamentos mais jovens. Uma 

desvantagem é que este padrão não possibilita a digitalização de emissoras de OC e OT não 

tendo nenhuma previsão para este avanço. 

 



 O DRM (Digital Radio Mondiale), desenvolvido por um consórcio de empresas, 

pode ser empregado em todas as faixas de freqüências abaixo de 30 MHz, ou seja, OM, OC 

e OT, mas tem a desvantagem para os radiodifusores brasileiros de não contemplar 

transmissões em FM, embora os desenvolvedores tenham um expectativa de solução para 

esta deficiência  em 2007. Na fase de transição este sistema permitirá o uso do mesmo canal 

da estação OM para a transmissão dos sinais analógicos e digitais.  

 

 Traçando um pequeno panorama mundial temos, segundo Ara Apkar MINASSIAN 

(2005) superintendente de Serviços de Comunicação de Massa da Anatel, os seguintes 

países realizando transmissões com o Sistema DRM : 

 

Faixas de OM e OC: Alemanha, Canadá, Luxemburgo, Reino Unido e Sri Lanka; 

Faixas de OM: Vaticano e China 

Faixas de OC: Áustria, França, Holanda, Noruega Portugal, Rússia e Kwait. 

 

Já paises que fazem suas transmissões com o sistema Eureka 147 em Banda L (1,5 

GHz) são Canadá e Mônaco. Nas faixas de VHS (200-220 MHz) e Banda L (1,5GHz): 

Austrália, Alemanha, França, e Hong Kong. 

 

O sistema IBIQUITY/IBOC é utilizado apenas pelas emissoras dos Estados Unidos 

nas faixas de OM e FM.  

 

As principais características dos sistemas digitais de transmissão digital de rádio 

são:  

a) a robustez do sinal contra interferências, uma vez que o conteúdo esta comprimido em 

bits possibilitando imunidade ao desvanecimento multipercurso e a ruídos, alem de ter 

reduzidas às interferências mútuas do sinal; 

 

b) a mobilidade, já que o receptor poderá ser instalado em automóveis e demais veículos 

possibilitando conforto e melhor qualidade de áudio; 

 



c) o uso mais eficiente do espectro podendo utilizar canais laterais para transmissão de 

conteúdo; 

 

d) a maior capacidade de transmissão de informações, podendo inserir dados na 

programação transmitida, com maior capacidade de oferta de serviços de valor agregado 

como podcasting, e programa on demand;  

 

e) a qualidade do áudio será melhorada, principalmente nas emissões em OM, equiparando 

os sons à recepção de FM. No caso das transmissões em FM digital o áudio chegará com 

qualidade de CD aos ouvintes.  

 

4) Rádio digital no Brasil 

 

 No caso brasileiro, há três níveis de competências para a concessão de uma 

emissora de rádio. Ao Poder Executivo cabe estabelecer políticas, outorgar e regulamentar 

o serviço de radiodifusão. O Congresso Nacional tem a incumbência de apreciar os atos de 

outorga aprovando ou não cada um deles. Por ultimo, a Agência Nacional de 

Telecomunicações, cabe implementar a política nacional definida pelo governo, regular o 

mercado, regulamentar os serviços administrando o espectro de radiofreqüências e 

fiscalizar o uso e os serviços de telecomunicações.  

  

As discussões sobre o novo padrão de rádio a ser adotado no país, já passou por 

estas instâncias, sendo que a Anatel já autorizou algumas emissoras brasileiras a testarem a 

tecnologia.  

   

Segundo dados da Agencia Nacional de Telecomunicações, que regulamenta o 

setor, em 2005 tínhamos a seguinte distribuição das emissoras regulamentadas no país: 

 

Canais   FM  OM  OC  OT 

Ativos   2.336  1.708  66  75 

Vagos   4.610  454  5  547 



Total   6.946  2.16  71  622 

 

 De acordo com o Ministério das Telecomunicações as emissoras autorizadas entre 

estas emissoras as que decidiram, até março de 2006, promover os testes foram: 

 

Sistema IBOC – iBiquity (Freqüências abaixo de 30 MHz ): 

Rádio Tiradentes Ltda. (OM), em Belo Horizonte/MG; 

Rádio Gaúcha S/A. (OM), em Porto Alegre/RS; 

Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda. (OM), em São Paulo/SP; 

Rádio Sociedade da Bahia S/A. (OM), Vera Cruz/BA; 

Sistema Atual de Radiodifusão Ltda. (OM), Itapevi/SP. 

 

Testes com o sistema DRM: 

Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília. (OC), em 

Brasília/DF; 

A Radiobrás em OM em Brasília/DF e no Rio de Janeiro/RJ,  

  

 Ara MINASSIAN (2005) defende que as premissas a serem observadas no 

processo de digitalização das emissoras de rádio pela ANATEL são:   

 

a) Observar o trabalho já desenvolvido em outros paíse s e ser aderente aos padrões 

internacionais;  

b) Observar o processo de convergência tornando a regulamentação mais abrangente 

permitindo a adoção de um ou mais modelos de negócios de sucesso;  

c) Atender aos interesse nacionais dos consumidores, radiodifusores/operadores, industria e 

Estado; 

d) proporcionar a inclusão social, possibilitando o alcance da população de baixar renda;  

e) utilizar, preferencialmente a mesma freqüência para as transmissões analógicas e 

digitais; 

f) acompanhar os testes observando os procedimentos aprovados pela UIT; 

 



De acordo com o autor temos como aspectos positivos da digitalização do Rádio no 

Brasil o fato da plataforma de transmissão terrestre possibilita uma revitalização do meio 

radiofônico brasileiro, melhorando a qualidade de áudio, principalmente nas faixas de 

ondas médias e curtas, além da ampliação das oportunidades de negócios trazendo um 

conjunto de novas aplicações na faixa de FM (MINASSIAN:2005).  

 

 Por outro lado MINASSIAN (2005) afirma que temos barreiras a serem superadas, 

como o baixo volume de receptores não permite uma economia em escala de produção e 

conseqüentemente não facilita o barateamento dos preços. Também deve se levar em 

consideração os custos operacionais envolvidos no período de implementação e 

desenvolvimento das transmissões simultâneas entre o sistema analógico e digital.  Há 

ainda a possibilidade de interferências no sinal analógico neste período de adaptação.  

 

 Para ele o sistema adota deverá ser tecnologicamente atualizado para evitar a rápida 

obsolescência dos receptores. Também defende uma regulamentação flexível para ser 

implementada de forma progressiva (ao longo do período de transição). 

 

 O autor explica que o processo de digitalização da rádio no Brasil deve estimular o 

desenvolvimento da indústria nacional de equipamentos e serviços possibilitando um 

melhor atendimento do ouvinte com custo menores.  

 

 Ara Apkar MINASSIAN (2005) afirma que o preço dos receptores não pode criar 

um processo de exclusão dos ouvintes e que parte das aplicações interativas devem visar o 

bem público, além de estar ao alcance da população menos favorecida financeiramente.  

 

 O superintendente de serviços de comunicação de massa da Anatel informa que dois 

padrões são potencialmente compatíveis com as necessidades brasileiras:o iBquity(norte-

americano) em OC e FM e o DRM (europeu) em OM, OC, OT. Os testes tem como 

objetivos:  

 



a) avaliar o desempenho do sistema, consid erando a qualidade do áudio, a área de 

cobertura, e a robustez com relação a ruídos, interferências e efeitos dos múltiplos 

percursos; 

b) avaliar a compatibilidade do sinal digital com sinais analógicos existentes com exceção 

de OC, verificando o impacto do sinal digital na recepção do sinal analógico transmitido 

simultaneamente e o impacto no mesmo canal e canais adjacentes a da recepção; 

c) verificar a compatibilidade da área de cobertura; 

 

 

5) Sistema IBOC – iBiquity 

 

 O sistema adotado pelas emissoras norte-americanas para transmissão digital foi o 

Iboc, que segundo Felipe LUNA (2006) gerente da Harris Corporation para o Brasil e Cone 

Sul, é o sistema que oferece melhor qualidade em vista de nossas necessidades. Nele é 

possível eliminar efeitos de eletricidade estática e ruídos resultantes da propagação multi-

percurso. Outro aspecto atraente para o executivo é a possibilidade de radiodifusores 

distribuírem conteúdo com efeito “surround” para automóveis como para equipamentos de 

home theaters.  A Harris é a empresa responsável no Brasil pela venda dos equipamentos 

deste padrão de transmissão digital para emissoras de rádio.  

 

 LUNA explica que até março de 2006 estavam no ar 764 emissoras de rádio digital 

nos Estados Unidos, cobrindo 144 mercados, 48 estados norte-americanos sendo servidos 

com uma população aproximada de 220 milhões de pessoas e 77 milhões de ouvintes. Ele 

afirma que uma emissora nova entra no ar a cada dia no território americano. 

 
fonte: Harris Corporation 



 
Em verde cobertura das emissoras de rádio digital nos Estados Unidos 

 

 De acordo com o executivo o mercado esta reagindo muito bem a implantação de 

emissoras de rádio digital. Tanto que a expectativa é de atingir 40 milhões de receptores 

vendidos até 2020, sendo que 500 mil é a meta de venda só neste ano. 

 

Um fator importante neste processo de implantação é a queda dos preços dos 

aparelhos receptores. No inicio de 2005 o preço do aparelho de rádio digital para carro mais 

barato estava acima de US$ 500. No final do mesmo ano já haviam equipamentos com 

preços abaixo de  US$ 250. 

 

O mercado norte-americano já tem mais de trinta tipos de receptres para casa e 

carros. Empresas como  Kenwood, Panasonic, JVC, Alpina, Sanyo e Eclipse estão 

produzindo equipamentos de recepção digital.  

 

Não é só as empresas de eletro eletrônicos que estão investindo no rádio digital. 

Alguns dos modelos de automóveis da fábrica alemã BMW lançados nos Estados Unidos já 

saem com um receptor de HD Radio. 

 

Algumas emissoras de rádios do país se reuniram em torno de uma aliança 

estratégica para o desenvolvimento do setor. O grupo denominado RADIO ALLIANCE já 



tem como associadas as 12 maiores companhias de rádio norte-americanas. Entre seus 

membros estão a ABC Radio (Los Angeles e Minneapolis), Beasley Broadcast Group, 

Bonneville International, CBS Radio, Citadel Broadcasting, Clear Channel, Radio, 

Cumulus, Emmis Communications, Entercom, Greater Media e Susquehanna. 

 

 Felipe LUNA(2006) afirma que uma das vantagens da união das empresas é a 

composição de uma visão estratégica e objetivos unificados para o desenvolvimento do 

setor. Por isto, conseguiram lançar uma campanha nacional de venda para os consumidores 

do mês de fevereiro deste ano.  O grupo também esta direcionando a demanda e venda de 

unidades de HD Radio e dispõem de uma venda de mais de US$ 200 milhões 

comprometidos para o ano de 2006.  A Radio Alliance desenvolveu um website para os 

consumidores (www.hdradio.com) e fazem promoções locais para o mercado de emissoras 

através de um site especializado (www.hdradioalliance.com). As emissoras associadas tem 

como missão: lançar o novo formato HD2, livre de comerciais, nacionalmente; estabelecer 

e Manter uma Promoção Nacional e Presença de Marketing; associação com fabricantes de 

receptores, varejistas e indústria automotiva. 

 
6) Band 
 
7) Conclusão 
 


