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Resumo 
O rádio digital está em processo de discussão e implantação no Brasil. As novas tecnologias, 
ainda em fase de testes, podem trazer novos recursos à cadeia produtiva radiodifusora mas, 
por outro lado, podem cercear a possibilidade de expressão de emissoras de pequeno porte. A 
regulamentação do rádio digital deve estar inserida em uma revisão do marco regulatório da 
radiodifusão, no qual Estado, mercado e organizações da sociedade civil buscam a ordenação 
do setor e sua efetiva regulamentação. É reconhecida a existência de problemas na 
regulamentação que ultrapassam o âmbito do rádio digital, como, por exemplo, a propriedade 
de empresas de comunicação no Brasil. Torna-se fundamental um debate acerca das regras 
atuais, considerando-se a existência de uma legislação defasada no setor de radiodifusão. O 
Estado tem aplicado historicamente medidas nem sempre acertadas, a começar pelo início 
tardio e reativo da regulação da radiodifusão, em 1931, doze anos após o início das 
transmissões no país, já ditadas pelo mercado. Apesar de adotado o modelo de concessões 
renováveis dos canais de radiodifusão e decretado o caráter educacional e cultural do veículo, 
a legislação não previu parâmetros de avaliação e fiscalização do conteúdo veiculado no 
rádio, legando às emissoras a aparente liberdade de auto-regulação. Contudo, a radiodifusão 
foi ao mesmo tempo associada à defesa e aos interesses nacionais, o que em determinados 
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momentos da história deu margem à censura pela máquina estatal. Outro ponto relevante foi a 
proibição, até 2002, da participação de capital estrangeiro nas empresas de comunicação, o 
que, se por um lado protegeu o mercado brasileiro, por outro deu margem à acomodação dos 
investidores nacionais. Desse modo, o presente artigo tem por objetivo apontar as 
perspectivas para a regulamentação do rádio digital no Brasil, com base na sua tradição 
histórica e na legislação vigente, tendo em vista os princípios defendidos pela Constituição 
Federal de 1988, que aponta o pluralismo como característica essencial das telecomunicações. 
Assim, deve-se buscar modelos de transmissão e regulação que possibilitem um equilíbrio 
entre emissoras grandes e pequenas, bem como interesses públicos e privados. 
 
Palavras-chave: Políticas de comunicação. Rádio digital. Legislação. Regulação de 
Telecomunicações. Radiodifusão. 
 
Resumen 
La radio digital pasa por un proceso de discusión y implantación en Brasil. Aún en fase de 
pruebas, las nuevas tecnologías pueden traer nuevos recursos a la cadena produtciva 
radiodifusora pero, por el otro lado, pueden cercenar la posibilidad de la expresión de las 
pequeñas emisoras. La reglamentación de la radio digital debe estar insertada en una revisión 
del hito regulatorio de la radiodifusión, en lo cual el Estado, el mercado y las organizaciones 
de la sociedad civil buscan la ordenación del sector y suya efectiva reglamentación. Ya es 
reconocida la existencia de problemas en la reglamentación que rebasan el ámbito de la radio 
digital, cómo, por ejemplo, la propiedad de las empresas de comunicación en Brasil. Un 
debate ha se tornado fundamental cerca de las actuais regras, teniendo en vista la existencia de 
una legislación desfasada en el sector de la radiodifusión. El Estado ha aplicado medidas no 
siempre correctas en el curso del tiempo, a comenzar por el tardío y reactivo inicio de la 
regulación de las radiodifusiones, en 1931, doce años después del comienzo de las 
transmisiones en el país, ya dictadas por el mercado. A pesar de adoptarse el modelo de 
concesiones renovables de los canales de radiodifusión y decretarse el carácter educiocacional 
y cultural de el medio, la legislación no ha previsto parámetros y directrices para evaluar y 
fiscalizar el contenido transmitido en la radio, legando a las emisoras la aparente liberdade de 
autoregulación. Con todo, la radiodifusión fue a lo mismo tiempo asociada a la defensa y los 
intereses nacionales, lo que en determinados momentos de la historia ha dado margen a la 
censura por la maquina estatal. Otro punto de relevancia fue la proibición, hasta 2002, de la 
participación de capital estranjero en las empresas de comunicación, lo que, se por un lado ha 
protegido el mercado brasileño, por el otro ha dado margen a la acomodación de los 
inversionistas nacionales. En ese modo, el presente artículo ha por objetivo apuntar las 
perspectivas para la reglamentación de la radio digital en Brasil, con base en suya tradición 
historica e en la legislación vigente, teniendo en la vista los principios defendidos por la 
Constitución Federal de 1988, la cual apunta el pluralismo cómo característica esencial de las 
telecomunicaciones. Así, debese buscar modelos de transmisión y regulación que posibiliten 
el equilibrio entre las emisoras grandes y pequeñas.así cómo los intereses publicos y privados. 
 
Palabras clave: Políticas de comunicación. Radio digital. Legislación. Regulación de 
telecomunicaciones. Radiodifusión. 
 
Introdução  
 O debate em torno da regulamentação do rádio digital no Brasil surge a partir da 

necessidade de se definir regras precisas para a sua implementação, envolvendo a participação 
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dos atores políticos de maior importância no processo, dentre eles o Estado, as emissoras 

comerciais de radiodifusão e as organizações da sociedade civil. 

 Vem sido discutida, também, a readequação de um marco regulatório da radiodifusão, 

tendo em vista que o Código Brasileiro de Telecomunicações data de 1962 e teve sua 

principal atualização em 1967, em pleno período de ditadura militar. A rediscussão das regras 

deve considerar o atual cenário de convergência tecnológica e concentração econômica, 

juntamente com a regulamentação de um Sistema Brasileiro de Rádio Digital, uma vez que 

este não pode ser visto como um fator isolado na radiodifusão e sua regulação. Deve-se 

considerá-lo fruto de um contexto histórico e relações de poder que pouco se modificaram nas 

últimas décadas.  

 Este artigo objetiva não apenas analisar a regulamentação do rádio digital e sua 

inserção na legislação de radiodifusão no país, mas também apontar os desafios e alternativas 

que ela impõe. Para isso, é necessária uma contextualização à regulamentação do rádio, 

originada em sua fase analógica, e das perspectivas atuais para a digitalização. 

 
O Rádio e sua Regulamentação 

 Quando a Rádio Clube de Pernambuco foi colocada no ar de forma experimental em 

1919 por um grupo de engenheiros, intelectuais e empresários, mal se sabia que o governo 

federal ainda demoraria cerca de doze anos para se manifestar sobre a ocupação de suas 

freqüências por uma atividade até então pouco expressiva. A regulamentação do rádio no 

Brasil seguiu a mesma tônica daquela aplicada aos outros meios de comunicação, a 

reatividade da legislação: 

Quando foi promulgado, em 1931, o Decreto 20.047 para regular a radiodifusão, o 
Estado decidia lidar tardiamente com vinte e nove rádios já estabelecidas e em 
funcionamento, em alguns casos, há quase uma década. Dessa forma, a ação do 
Estado, em setor marcado pela vinculação à Segurança Nacional, caracterizava-se 
como reativa e, portanto, limitada. Não seria exagero afirmar que comportamento pró-
ativo foi o adotado pelo mercado e pela iniciativa privada, já que deles dependiam, na 
prática, os nortes da radiodifusão e da imprensa brasileiras. (PIERANTI, 2007, p. 48-
49). 

Além da lentidão natural à máquina burocrática da época, outra justificativa para a 

demora pode ser a visão “internacionalista” a respeito da atividade. Bitelli (2004) destaca que, 

ainda na década de 1950, havia quem nutrisse uma visão idílica de que o rádio seria regulado 

internacionalmente, em uma rede mundial promovida pela Unesco e pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), face ao seu potencial para atingir qualquer nação. 
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As freqüências, porém, foram distribuídas entre os países e são consideradas um bem 

finito e escasso, visto que o espectro eletromagnético é limitado, necessitando de regulação 

específica. Almeida (2001) assinala três justificativas para essa regulação: a finitude do 

espectro eletromagnético; a responsabilidade, de acordo com normas da ONU, de regulação 

pelo Estado do espectro, entendido como bem natural integrante do patrimônio de cada nação; 

e a obrigação de se evitarem interferências na programação das emissoras, passíveis de 

ocorrência em caso de má administração técnica do espectro. 

Um modelo de regulação comum em diversos países do mundo e tradicionalmente 

adotado pelo Estado brasileiro para a mídia eletrônica é o trusteeship model. Como frisa 

Almeida (2001, p.2), “os radiodifusores operam como trustees, ou fiduciários do público, sob 

controle governamental”. Os interessados em montar empresas nesse setor recebem do Estado 

concessões, autorizações ou permissões por prazo determinado e renovável, configurando-se, 

dessa forma, em exploradores de um bem público a ser administrado em benefício da 

sociedade, com a anuência do Estado.  

A outorga de freqüências à iniciativa privada, logo durante as primeiras experiências 

da radiodifusão nacional, teve suas conseqüências. A principal delas foi encontrar um setor 

em vias de se consolidar e com interesses próprios, quando o Estado decidiu agir em 1931. Na 

época, a definição de normas específicas já esbarrava no caráter privado da exploração da 

radiodifusão nacional e em uma maior dificuldade para o estabelecimento de emissoras 

estatais. No âmbito do rádio, estas se instalariam de forma pulverizada, divididas e 

fragilizadas na órbita de cada ministério, até serem aglutinadas pela Radiobrás a partir de 

1975. Dois anos depois, a estatal já havia herdado por decreto onze emissoras de rádio e duas 

de televisão, desprezadas, em grande parte, pelos ministérios aos quais respondiam. A estatal 

teria, a partir de então, o objetivo de levar a comunicação de massa e a própria figura do 

Estado ao interior do país, onde nenhuma das duas se fazia presente. (OLIVEIRA, 1978). 

Em 1931, o decreto nº 20.047 inaugurou a regulamentação da radiodifusão no Brasil. 

O documento reconheceu, em seu artigo 12, que “o serviço de radiodifusão é considerado de 

interesse nacional e de finalidade educacional”. (BRASIL, 1931). 

As duas proposições, com algumas modificações, tornar-se-iam mote de todos os 

marcos legais posteriores relativos à radiodifusão – à época, do rádio; depois, também, da 

televisão. Cabe questionar seu significado àquele momento: expostas apenas dessa forma, sem 

qualquer legislação complementar, podem significar letra morta ou a abertura de uma brecha 
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para a ação direta do Estado. Contudo, ambas as alternativas, como se verá adiante, 

mostraram-se acertadas. 

Especificamente em relação ao objetivo educacional do rádio, o Código Brasileiro de 

Telecomunicações (Lei nº 4.117) de 1962 reafirmou-o ao reunir toda a regulamentação para a 

radiodifusão, acrescentando, em seu artigo 38, a menção às finalidades “culturais inerentes à 

radiodifusão, visando aos superiores interesses do País”. (BRASIL, 1962). A defesa dessas 

mesmas finalidades justificaria a criação do Ministério das Comunicações em 1967, de acordo 

com o ex-ministro Haroldo Corrêa de Mattos (1984). Em seu artigo 221, a Constituição 

Federal de 1988, como abordado na próxima seção, acrescentaria novas finalidades à 

radiodifusão. 

A legislação, porém, não define o conceito, nem estabelece critérios objetivos para a 

verificação do caráter educativo do rádio (e também da televisão). Não se abordou, à época, 

de que seria composta essa programação, nem quais seriam os parâmetros que nela deveriam 

ser observados. É bem verdade que rádio e televisão, em seus primeiros anos, ocuparam suas 

grades com programas que poderiam ser considerados educativos, como debates, informativos 

e cursos; no entanto, a ausência de critérios claros para defini-los como tais entregava à 

iniciativa privada a decisão quanto à programação a ser produzida e exibida, de acordo com o 

que ela própria classificasse como educacional.  

Desde o início da regulamentação do rádio, portanto, o Estado abria a brecha para que 

a iniciativa privada exercesse, em alguns pontos, a auto-regulação do serviço em questão. 

Além disso, precisava-se conviver com os “direitos adquiridos”, consagrados pela operação 

de emissoras antes mesmo da regulamentação inicial. Em 1962, essa situação proporcionaria 

uma ação sem precedentes por parte do grupo de pressão formado pelo empresariado do setor. 

No mesmo dia em que criou a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e de Televisão 

(Abert) para congregar os radiodifusores, esse grupo derrubou, em votação nominal no 

Congresso Nacional, cada um dos 52 vetos impostos ao Código Brasileiro de 

Telecomunicações pelo Presidente da República, João Goulart. Mais da metade desses vetos 

dava ao Estado maior poder de intervenção no setor, em detrimento da auto-regulação pelo 

mercado. (PIERANTI; MARTINS, 2007). 

Por outro lado, o mesmo decreto de 1931 oferece uma possibilidade de obstrução à 

auto-regulação por parte da iniciativa privada ao vincular a radiodifusão aos interesses 

nacionais. Essa associação foi reforçada também em documentos externos ao campo da 

radiodifusão, como, por exemplo, a Lei nº 2.597 de 1955, cujas disposições referiam-se às 
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zonas indispensáveis à defesa do país. Trata-se de papel do Estado o reconhecimento dos 

interesses nacionais, o que implica dizer lhe cabe determinar como a radiodifusão deveria ser 

executada para se adequar à legislação vigente.   

A vinculação entre interesse nacional e radiodifusão foi a base conceitual para que 

regimes autoritários ao longo da história interviessem nos rumos da radiodifusão com 

incursões diretas no mercado (corte de verbas publicitárias e decretação da caducidade de 

concessões, por exemplo) e imposições de medidas restritivas quanto à difusão de conteúdo 

específico (via censura prévia). O Presidente da República, Arthur da Costa e Silva, assim 

relacionou radiodifusão e interesses nacionais: “mais comunicações é mais segurança, mais 

bem-estar, maior velocidade na penetração da civilização contemporânea nos distantes e 

silenciosos rincões de nossa Pátria”. (apud MATHIAS, 1999, p.162). 

O estabelecimento de uma linha lógica que atrelava a radiodifusão ao interesse 

nacional e, posteriormente, à segurança nacional dava mais poder à primeira e, por outro lado, 

potencializava-a como alvo natural de um Estado autoritário. O conceito de “segurança 

nacional”, enunciado pelo ex-ministro-chefe da Casa Civil, Golbery do Couto e Silva (1981), 

pressupunha a ação do Estado no combate a ameaças quanto à vida da população e de seus 

governantes, crucial para atingir os objetivos nacionais. Por extensão, como a radiodifusão 

estava ligada à segurança nacional, poderia oferecer prejuízos ao alcance desses objetivos e, 

ao fazer isso, estaria se posicionando contra o próprio país. A subjetividade do conceito 

permitia, então, qualquer interpretação acerca do mesmo, cabendo aos governantes a decisão 

final.  

A vinculação entre interesse nacional e radiodifusão fez-se presente, também, no que 

se refere à concessão de emissoras no Brasil. Pressupunha-se, por essa lógica, que apenas 

brasileiros poderiam representar o interesse nacional. Da mesma forma, eles eram mais 

facilmente imputáveis, em caso de violações às normas legais aplicáveis, não se correndo o 

risco de incidentes diplomáticos nesses casos. Bitelli (2004) aponta a Lei Malaia (decreto-lei 

nº 7.666) de 1955 como base para a reserva total de capital nacional nas emissoras de 

radiodifusão, o que perduraria até 2002, quando passou a ser permitido o aporte de até 30% de 

capital estrangeiro nessas empresas, conforme debate apresentado adiante. A proibição 

anterior representou uma salvaguarda importante para a até então incipiente burguesia 

nacional: sem concorrentes estrangeiros, mais experientes, profissionais e capazes de realizar 

investimentos vultosos, ficava mais fácil firmar-se no mercado. 



 

 

 

 

7

Ao mesmo tempo em que era enfático ao garantir aos brasileiros o mercado de 

radiodifusão, o Estado evitou estabelecer limites à propriedade dos meios de comunicação 

eletrônica. Exceção foi o decreto-lei nº 236 de 1967, que, no âmbito do rádio, limitou a cada 

entidade o controle de dez emissoras locais (4 OM e 6 FM), seis regionais (3 OM e 3 OT), 

sendo no máximo duas destas por estado, e quatro nacionais (2 OM e 2 OC). Dessa vez, em 

outra manifestação rara no setor, o Estado opunha-se ao argumento de “direitos adquiridos”, 

obrigando os que não se enquadrassem no disposto a progressivamente se desfazer de suas 

emissoras. Graças a esse decreto, os Diários Associados, conglomerado proprietário de grande 

parte das emissoras brasileiras, foi obrigado a se desfazer de diversas concessões. 

O limite de controle, já bastante abrangente, demonstrou-se frágil: não foram previstas 

restrições à propriedade cruzada (um mesmo grupo pode ser dono de meios de comunicação 

em diferentes plataformas), à formação de redes e à posse de emissoras por parentes e 

correligionários de membros de outras entidades. Não se previa ainda, ao contrário do feito 

em relação à televisão educativa, a prioridade do Estado e da sociedade civil na obtenção de 

concessões de emissoras de rádio. No tocante a esse meio, o Estado permitia a concentração 

de mercado principalmente no nível local, incidindo, na prática, apenas em relação às cadeias 

de maior porte no âmbito nacional. Ao mesmo tempo em que estabelecia limites, deixava 

firmadas as bases para o uso do rádio como ferramenta poderosa aos que tivessem pretensões 

políticas. Vale lembrar que, durante décadas, o rádio foi o único meio de comunicação 

efetivamente nacional, preenchendo espaços onde a televisão não chegava e o analfabetismo 

se firmava. 

Especificamente em relação ao dia-a-dia do rádio, seus profissionais tiveram que se 

submeter às mesmas normas dos outros empregados na área de Comunicação. As restrições 

impostas durante o Estado Novo e o regime militar, face à vinculação entre radiodifusão e 

interesse e segurança nacionais, tornaram-se maiores. Além da Lei de Imprensa, os 

profissionais poderiam ser enquadrados no disposto por sucessivas leis de segurança nacional 

e atos institucionais. Entre os crimes passíveis de serem cometidos por esses profissionais,, de 

acordo com a legislação, podem-se destacar entendimentos com outros países para prejudicar 

a soberania nacional, propagandas consideradas subversivas, espionagem em proveito de 

outro país, divulgação de fato ou notícia falsa com o intuito de criar conflito entre autoridades 

e a sociedade civil, destruição de símbolos nacionais, subversão da ordem, estímulo à guerra 

revolucionária ou subversiva e ofensa da honra de autoridades. Propositalmente a legislação 
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optava por confundir, com base na segurança nacional, jornalistas com opositores ao regime, 

tornando possível a condenação de ambos à morte. 

Concluído o regime militar, a Constituição Federal de 1988 passava a repudiar a 

associação da radiodifusão com a segurança nacional e previa novas funções para o rádio. 

 

A Constituição Federal de 1988 
A Constituição Federal de 1988, de certa forma, foi um avanço para a radiodifusão, 

pois, ao contrário de suas precursoras, destinou todo um capítulo para a Comunicação Social. 

Em perspectiva panorâmica, os artigos 220 a 225 subsumem questões relativas ao quadrante 

regulatório da radiodifusão: natureza da programação, produção independente, propriedade da 

mídia, concessões e fiscalização das emissoras. 

O artigo 221 trata da produção e programação das emissoras de rádio e televisão, 

estabelece finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, além de valorizar a 

regionalização da produção. No entanto, pouco se tem visto de iniciativas que cumpram a 

legislação. De acordo com Cabral (2005, p. 4), “para dar um fim à falta de atenção dos 

empresários que atuam na área comunicacional, a deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) criou 

o projeto de Lei 256/91, que regulamenta o artigo 221 da Constituição Federal, estabelecendo 

critérios para a regionalização da programação de rádio e TV”. O projeto está em tramitação 

há 16 anos. 

A propriedade da empresa jornalística, de radiodifusão sonora e de sons e imagens, 

além da entrada de capital estrangeiro, é abordada no artigo 222. A abertura para 

investimentos do exterior foi instituída a partir da Emenda Constitucional nº 36 de 2002, na 

qual se estipulou um teto de 30% de capital estrangeiro em empresas de comunicação. Outro 

ponto importante desse artigo diz respeito aos cargos de direção e à responsabilidade na 

seleção e direção da programação, que deve ser formada apenas por brasileiros natos ou 

naturalizados há mais de 10 anos. O artigo 222 dá, ainda, prioridade aos profissionais 

brasileiros na execução das produções nacionais. Em caso de alteração do controle societário 

das empresas de comunicação e radiodifusão, o Congresso Nacional deve ser comunicado. 

Já o artigo 223 se refere à outorga e à renovação de concessão do serviço de 

radiodifusão, que são de responsabilidade do Poder Executivo. Segundo a Constituição, deve 

ser observado o “princípio da complementaridade dos sistemas privado, público e estatal” 

(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988). No entanto, o que se percebe é a subserviência a 

interesses político-partidários e pessoais na distribuição de outorgas de radiodifusão. Para 
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Bayma (2001, p. 01), “as concessões de rádio e televisão têm servido, no Brasil, como moeda 

de troca entre o Governo Federal e o setor privado”. A não renovação de uma concessão 

depende da votação nominal de dois quintos do Congresso Nacional. Para as emissoras de 

rádio, a Lei estabelece a outorga pelo prazo de 10 anos.  

O Conselho de Comunicação Social5, órgão auxiliar do Congresso Nacional, foi um 

dos poucos instrumentos de participação da sociedade previstos na Carta Magna. Entretanto, 

sua atuação é circunscrita ao debate e assessoramento na temática da Comunicação Social, 

tendo funcionado como mecanismo acessório do Parlamento e não como uma arena decisória 

ou um indicador da política fiscalizatória do Estado, como fora inicialmente debatido.  

 

Perspectivas para o Rádio Digital 
A introdução de um sistema de radiodifusão sonora digital está começando no Brasil. 

As digitalizações do rádio e da televisão são os últimos setores midiáticos a terem uma 

definição técnica e legal no cenário deste novo milênio. No caso do rádio, a estruturação de 

um novo sistema obedece a um processo conhecido nas políticas públicas de comunicação do 

país. A experimentação e a reorganização do mercado atendem, inicialmente, aos interesses 

dos radiodifusores (empresariado do setor) e, após a legitimação econômica e legal, entra na 

arena o interesse público.  

Equivocadamente, ao dar início à escolha do modelo de rádio digital o governo o 

dissociou da televisão digital terrestre. A convergência entre os dois sistemas e outras 

plataformas digitais deveria ser o norte da definição tecnológica, política e econômica, mas o 

processo não deve ocorrer dessa forma6. No caso da televisão, a definição de modelo, padrão 

e sistema teve início em início em 2003 (Decreto, nº 4.901). Vinte e dois consórcios foram 

formados por centro de pesquisas, universidades e empresas, com investimento de R$ 32 

milhões para subsidiar a decisão por um modelo nacional. Algumas inovações desenvolvidas 

nas pesquisas nacionais foram consideradas economicamente viáveis por vários consórcios. 

No entanto, o governo optou pela alternativa japonesa ISDB-T (Integrated Services Digital 

                                                 

 
5 Lei nº 8.389 de 1991 o instituiu, atribuindo-lhe “a realização de estudos, pareceres, recomendações e 

outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso Nacional a respeito do Título VIII, Capítulo V, 

da Constituição Federal”. (BRASIL, 1991) 
6 A convergência deve considerar a interação do rádio com os outros meios, como telefones celulares, 
computadores e internet. 
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Broadcasting – Terrestrial Sound Broadcasting). (Portaria nº. 652/2006 e Decreto nº 

5.820/2006)7. 

Três premissas têm orientado a política governamental da escolha do rádio digital: a 

utilização da canalização de radiofreqüências OM, OC, OT e FM; a introdução compartilhada 

do sistema digital e analógico (simulcast) e o oferecimento de recursos adicionais (valor 

agregado) na digitalização, como a melhoria da qualidade do som e transmissão de dados de 

texto e gráficos nos receptores digitais8. 

Há quatro sistemas de radiodifusão sonora digital consolidados e/ou em fase de 

consolidação: o norte-americano IBOC (In-Band On Channel)9, os europeus DAB (Digital 

Audio Broadcasting) e DRM (Digital Radio Mondiale) e o japonês ISDB-TSB (Integrated 

Services Digital Broadcasting – Terrestrial segmented band), conforme apresentados na 

Tabela 1. Dois entraram na disputa: IBOC (defendido e testado pelos grandes empresários da 

mídia) e o DRM (testado pela Radiobrás).  

A Anatel autorizou 19 testes do Sistema de Radiodifusão Sonora Digital IBOC e 

DRM, ambos aprovados pela UIT (União Internacional de Telecomunicações)10. Os testes 

privilegiam os aspectos tecnológicos dos sistemas (avaliação de qual sistema se aplica mais 

adequadamente à característica de cada localidade, como edificações e topografia)11 em 

detrimento das aplicações interativas, segmentação e vocação local das emissoras.  

 

Tabela 1 - Sistemas de Radiodifusão Sonora Digital 

Sistemas de 
Radiodifusão 
Sonora Digital 

DAB (Digital Audio 
Broadcasting) 

Eureka 147 

ISDB-TSB 
(Integrated Services 
Digital Broadcasting 

IBOC HD-Radio 
(In-Band On-
Channel High 

DRM (Digital Radio 
Mondiale) 

                                                 

 
7 Para saber mais sobre o assunto, consultar o website do Ministério das Comunicações. Documentos disponíveis 
em: http://www.mc.gov.br/sites/600/695/00001879.pdf e https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
2006/2006/Decreto/D5820.htm . 
8 Entre as vantagens apresentadas pelos sistemas disponíveis em rádio digital estão: melhor qualidade de áudio 
(as emissoras OC, OM e OT podem ter qualidade superior à do FM e estas, por suas vez, terão transmissões com 
qualidade similar à do CD), dados em texto (identificação dos artistas, informações meteorológicas e de trânsito 
etc) relacionados ao serviço de áudio, serviços de dados independentes do conteúdo audiofônico (informação 
textual e gráfica, por exemplo, incluindo imagens e vídeos de baixa resolução) e economia de energia elétrica na 
transmissão digital em relação à analógica. 
9 Desenvolvido pela empresa norte-americana Ibiquity Digital Corporation, disponível em www.ibiquity.com. 
10 A UIT é um órgão da ONU especializado em telecomunicações que conta com a participação de 164 países. 
11 A consulta pública nº. 618, de 27 de Junho de 2005, aberta pela Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações), teve por objetivo realizar a proposta de alteração do Regulamento Técnico para Emissoras 
de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, que coloca em evidência apenas os critérios e procedimentos 
para avaliação do sistema de rádio digital FM. Disponível em: 
http://www.anatel.gov.br/Tools/frame.asp?link=/radiodifusao/radio_digital/correspondencia_ibiquity.pdf.FM. Os 
testes  são autorizados para fins científicos ou experimentais. 
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– Terrestrial 
segmented band) 

Definition Radio) 

Características 
(vantagens e 

desvantagens) 

Recepção livre de 
distorção e 
qualidade sonora de 
CD. Além do áudio, 
pode transportar 
texto, imagens 
(figuras, fotos, etc), 
dados e até vídeo.  
Não prevê o 
simulcasting e 
necessita de novas 
alocações de 
freqüência.  
Os usuários do 
serviço já dispõem 
de 800 tipos de 
serviços. 
Permite a 
transmissão direta 
dos satélites para os 
receptores móveis. 

Usa o mesmo 
método de 
transmissão do full-
band ISDB-T, o 
esquema japonês 
para radiodifusão 
terrestre de sinais de 
TV.  
Introduz a figura do 
“Operador de rede”, 
que se destina a 
transmitir os sinais a 
todas as rádios, o 
que pode reduzir 
custos para as 
emissoras. 
Necessita de novas 
alocações de 
freqüência. 

É um sistema 
proprietário.  
Utiliza a mesma 
canalização de FM e 
AM brasileira.  
O sistema promete 
eliminar 
interferências e 
ruídos, mas a 
utilização de bandas 
laterais pode 
interferir em canais 
adjacentes. 
Prevê o 
simulcasting. 

Sistema não-
proprietário.  
Pode propiciar ao 
ouvinte um áudio 
estereofônico com 
qualidade 
comparável àquela 
propiciada pelas 
emissoras FMs 
atuais. 
Baixo custo dos 
receptores. 
Prevê a transmissão 
nas faixas de 
freqüências OC e 
OT. 
Ainda não permite a 
transmissão digital 
em FM. 

Países Europa – África do 
Sul – Canadá – 

Taiwan – Cingapura 
– Coréia do Sul 

Japão EUA - México EUA-Europa 

Faixa de 
freqüência 

VHF (Very Hight 
Frequency) e UHF 
(Ultra Hight 
Frequency) (banda 
L) 
 

VHF (Very Hight 
Frequency) - UHF 
(TV) 
 

FM (Freqüência 
Modulada) [87,4 
MHz a 108 MHz] 
OM (Ondas Médias) 
[500 kHz a 1600 
kHz] 

OM (Ondas Médias) 
[500 kHz a 1600 
kHz]  
OC (Ondas Curtas) 
[1600 kHz a 50 
MHz] 
OT (Ondas 
Tropicais) [2300 
kHz e 5060 kHz] 

Fonte: ABDALLA JR e RAMOS, 2005, p. 133-7; MANHÃES, 2006, p. 2; (MENDES, 2006, p. 3-15). 
 

Tendo em vista os diferentes cenários, é possível indagar: a regulamentação 

considerará o rádio digital uma evolução ou uma inovação? A opção pelo norte-americano 

IBOC fortalece a idéia de evolução, já o DAB europeu e o ISDB-TSB podem ser considerados 

novos tipos de serviço (TOME, 2005). Mesmo se mantida a estrutura de canalização, as 

emissoras poderão oferecer até quatro programações diferenciadas em transmissão simultânea 

ou disponibilizar outros recursos de áudio (MENDES, 2006, p. 15). 

À exceção dos testes realizados pela Faculdade de Tecnologia da UnB e a Radiobrás 

com o DRM, todos os demais são feitos no padrão IBOC, que possui caráter proprietário e 

restritivo, pois implica o pagamento de royalties à empresa norte-americana Ibiquity, 

impossibilita o aumento de canais e gera dificuldades de inserção para as emissões de baixa 

potência, especialmente as rádios comunitárias. 
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 O espírito da regulação deve viabilizar maior número de canais e permitir a entrada de 

novos operadores, o que representa a democratização do uso do espectro, ao permitir que 

novos atores possam informar e discutir os interesses públicos para além do desejado 

entretenimento. A disponibilidade de maior número de canais é uma importante demanda da 

sociedade brasileira que está colocada à digitalização. Segundo Manhães (2006, p. 3)  

A faixa destinada ao Serviço de Freqüência Modulada - FM situa-se entre 87,4 e 
108MHz. Os canais de FM têm largura de 200 kHz. Deste modo, são admitidos 100 
canais entre 88 e 108MHz e mais três canais adicionais, entre 87,4 e 88MHz, ao final 
da faixa reservada para o canal 6 de televisão no VHF baixo.[...] De fato, são 103 
canais disponíveis no espectro, mas seu uso requer o cumprimento de regras de 
convivência, especialmente para a reutilização destes canais em localidades distintas. 
Segundo os critérios técnicos aplicáveis ao FM, atualmente no Brasil temos 6.946 
canais atribuídos, dos quais estão em atividades apenas 2.336 canais [Anatel-1], 
naturalmente aplicando-se a reutilização de canais. 

Ainda que o Ministério das Comunicações tenha criado um Conselho Consultivo do 

Rádio Digital12, com a participação de representantes da União (Casa Civil, ministérios das 

Comunicações, da Cultura, da Educação, da Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, 

Anatel e Conselho de Comunicação Social), da radiodifusão (comercial, educativa, 

comunitária e pública), da indústria (recepção, transmissão e audiovisual), dos usuários, da 

academia e dos anunciantes, o debate deve aquilatar quatro demandas: garantir a viabilidade 

econômica da migração (notadamente para que emissoras de pequeno porte e comunitárias 

adquiram equipamentos com redução tributária e/ou acesso a juros subsidiados); assegurar a 

pluralidade nas novas concessões gerando instrumentos contra a concentração da mídia 

(monopólios e oligopólios); regulamentar a produção independente e regional; e assegurar a 

experimentação na produção de conteúdo e a gestação de novos aportes estéticos e interativos.  

 

Conclusão 
A discussão da regulamentação do rádio digital deve estar inserida em uma 

readequação do marco regulatório da radiodifusão e deve ter como premissas a convergência 

tecnológica, a definição de competências do órgão regulador e a participação da sociedade no 

                                                 

 
12 Portaria no. 83, de 13 de março de 2007, “cria o Conselho Consultivo do Rádio Digital com o objetivo de 
assessorar o Ministro de Estado das Comunicações na elaboração do planejamento para implantação do Rádio 
Digital no Brasil”. Os órgãos e entidades têm 30 dias para indicar seus representantes e o ministro poderá 
convidar especialistas de notório saber para compor o Conselho. A coordenação ficará a cargo do Ministério das 
Comunicações, que também prestará apoio técnico e administrativos às atividades. No prazo de seis meses, a 
partir da data de publicação da Portaria, o Conselho terá que apresentar suas recomendações ao ministro em 
forma de relatório final. Disponível em: http://www.mct.gov.br/index.php/content/view/48141.html.  
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controle social da mídia. Nesse âmbito, houve notórios avanços nos últimos anos, como a 

criação de uma agência reguladora, a Anatel; a criação do Conselho de Comunicação Social; a 

participação de um novo ator no processo de outorgas de radiodifusão; a previsão 

constitucional de princípios para a programação da radiodifusão e a vedação expressa à 

censura.  

Há, no entanto, problemas na regulamentação que extrapolam o âmbito do rádio 

digital, mas que necessariamente também se referem a ele. A questão central diz respeito à 

propriedade de empresas de comunicação no Brasil. Cabe uma rediscussão das regras atuais, 

consolidadas ainda no longínquo ano de 1967, que não levam em consideração, por óbvio, o 

atual cenário de convergência e de concentração econômica. Apenas um novo debate dessas 

normas pode estimular o pluralismo, entendido aqui como o acesso possível, como emissores, 

de segmentos minoritários aos meios de comunicação de massa. Vale lembrar que o 

pluralismo é um dos princípios da Constituição Federal no que se refere à Comunicação 

Social. 

Além desse problema, o Conselho de Comunicação Social não logrou alcançar o papel 

decisivo do qual estaria incumbido em sua idéia original, segundo a qual disporia de poder de 

decisão para influenciar, por exemplo, a distribuição de concessões. A ausência de 

regulamentação posterior acaba por impossibilitar a aplicação apropriada dos princípios 

dispostos para a programação de radiodifusão. Por fim, a vedação expressa à censura e a 

defesa explícita da liberdade de expressão promovidas pela Carta Magna, ambas apropriadas 

face ao contexto democrático, também carecem de regulamentação posterior, o que faz com 

que o debate acerca de qualquer ação regulatória por parte do Estado seja torpedeado como 

restrição às liberdades de expressão e de imprensa.   

De uma forma geral, pode-se dizer que as novas regras devem discernir as atribuições 

do Estado, sociedade e mercado e buscar um ordenamento que equacione a vocação pública 

dos meios eletrônicos. Somente assim, considerados todos os atores envolvidos neste meio, 

será possível primar por uma regulamentação consoante com os princípios constitucionais. 
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