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Resumo 

A  pesquisa, denominada “O impacto da convergência tecnológica nas rotinas produtivas do 
Jornalismo na rádio CBN-SP”, tem como tema entender como a evolução da tecnologia 
impactou em mudanças nas formas de produção de conteúdo dentro de uma rádio. A partir 
dos conceitos de Convergência Tecnológica, de Henry Jenkins, dos estudos de Rádio 
Hipermidiático, de Débora Lopez e Rádio Expandido, de Marcelo Kischinhevsky, o rádio, 
apesar de prioritariamente áudio e som, teve que se adaptar, passando a explorar novos 
suportes e linguagens. Para isso foi escolhido para uma análise empírica a rádio CBN-SP, 
considerada uma das principais rádios da capital paulista e que teve mudanças significativas 
na sua rotina produtiva nos últimos anos,Esperou-se-, por fim, que a pesquisa descobrisse 
quais os novos perfis de profissionais e suas rotinas produtivas e mapear quais plataformas 
digitais estão sendo utilizadas pela rádio CBN-SP 
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Introdução 

Com a evolução dos fenômenos tecnológicos nos processos comunicacionais e da 

otimização mercadológica nas redações jornalísticas, certamente o rádio não ficou 

de fora. A possível maximização dos lucros faz com que o profissional da área tenha 

que se modernizar para um mercado cada dia mais restrito, como afirma o 

professor da Faculdade de Comunicação Social da Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro (FCS/UERJ), Marcelo Kischinhevsky: 

Nas últimas décadas, locutores, programadores, 
produtores e técnicos de estúdio foram gradualmente 
perdendo seus empregos, muitas vezes tendo suas funções 
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acumuladas por jornalistas. (KISCHINHEVSKY, 2008, 
p.34) 

É fato que o jornalismo vem passando por transformações que impactam 

em novas práticas necessárias à profissão, consequentemente diante dos novos 

suportes midiáticos, ocorrem mudanças significativas também na captação das 

informações, edição, transmissão dos conteúdos e na dinâmica das funções nas 

redações. Segundo Kinchinhevsky (2013), atualmente as redações 

radiojornalísticas trabalham com uma concentração de cargos, e “os 

profissionais que exercem esse grande acúmulo de funções, denomina-se 

multiskilled ou multifunção”. 

Mas não é somente o acúmulo de cargos que vem ocorrendo nos últimos 

anos nas redações propiciados pelo corte de custos ou por processos de 

enxugamento de equipes nas redações. A profissão de jornalismo passou e passa 

por mudanças profundas no século 

XXI. Entende-se que existe uma alteração nas rotinas jornalísticas impulsionadas 

pelo avanço da tecnologia digital. Torna-se necessário investigar como se deu 

este processo nas redações de determinados veículos, que no caso da presente 

pesquisa, é focado na rotina da produção radiojornalística. 

Para tanto, fora necessário rever quais são as técnicas e práticas, 

atualmente adotadas nas emissoras de rádio,  entender quais funções ainda são 

exercidas e quais foram suplantadas ao longo dos anos. Ressalta-se aqui a 

importância de também se entender, para concluir o projeto, o perfil 

profissional atual mais adequado para as rotinas produtivas de uma emissora de 

rádio, como saber quais são as principais habilidades necessárias para 

contemplar determinadas atribuições, seja pelo avanço tecnológico, corte de 

custos ou por processos de enxugamento de equipes nas redações. 

Nos últimos anos, pesquisadores de todo o Brasil buscam delimitar o 

campo da convergência. Esta pode ser descrita, segundo Henry Jenkins pelo: 

fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de 
mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos 
e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 
comunicação (JENKINS, 2009, p. 29). 
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O desenvolvimento do rádio está diretamente ligado às constantes 

evoluções nas tecnologias de informação e comunicação. Se antes a 

possibilidade de escuta se dava por AM e/ou FM, hoje esta experiência evolui 

para diversas plataformas digitais, mudanças ocasionadas pela vinda da 

internet. Mas uma das mudanças mais significativas do rádio potencializada pela 

convergência tecnológica está na forma de interação entre emissor e receptor, 

conforme aponta a pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em 

Comunicação e da Graduação em Jornalismo da Universidade Federal de Ouro 

Preto- UFOP, Débora Lopez: 

Uma das mais visíveis é a ampliação do acesso à informação 
e as ferramentas de transmissão e intercâmbio de dados. 
Outra modificação causada a partir do processo de 
convergência é o respeito do perfil dos consumidores de 
mídia e a forma como eles participam da programação. 

(LOPEZ, 2011, p. 17). 

 

As redações também tiveram uma mudança fundamental, como 

afirma a pesquisadora Monica Kaseker, da Universidade Estadual de 

Londrina – UEL: 

 

Na prática diária da redação, a maior parte das 
informações vem dos repórteres que estão na rua ou na 
redação, na escuta, apurando via internet e telefone. As 
demais notícias são pautadas pelo público, que participa 
ativamente do processo, informando por meio do telefone 
e do WhatsApp. (KASEKER, 2015, p. 271) 

 

Ou seja, a partir deste modelo, os profissionais tiveram que se ambientar 

com as novas tecnologias para se manter no mercado. 

As tecnologias mais convencionais – como o gravador, 
telefone – fazem parte do dia a dia dos profissionais, além 
da adoção de novas práticas e ferramentas, por exemplo, o 
uso da internet como fonte para informações e conteúdo 
sonoro, o celular é utilizado para as entradas ao vivo dos 
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repórteres, ferramentas digitais de edição de áudio, troca de 
informações via e-mail, além das redes sociais. (Kaseker, 
2015, p. 11) 

 

Portanto é a partir da convergência tecnológica que surge um novo 

momento do rádio, defendido por Lopez (2010) e Kinchinhevsky (2012), 

respectivamente como conceitos de rádio hipermidiático e rádio expandido. 

Com as inovações mercadológicas, profissionais e tecnológicas o rádio passou 

a ser algo muito além das ondas sonoras, houve-se uma necessidade de explorar 

novas narrativas. Para a professora Débora Lopez, este novo rádio ainda possui 

a sua mesma essência de som, contudo, existem novas linguagens e suportes 

como o hipermidiático: 

O foco do rádio hipermidiático continua sendo o som, no 
entanto, explora os recursos das tecnologias de 
informação e comunicação oferecendo ao seu ouvinte 
outras possibilidades: maior interatividade, maior alcance 
geográfico, conteúdos multimídia complementares, 
arquivos em podcast, entre outras. (LOPEZ, 2013, p. 22) 

 

Já para Kischinhevsky estamos falando de um rádio expandido, ou seja, a 

potencialização do seu alcance graças aos novos canais de distribuição como 

redes sociais e a própria internet vai transbordar para mídias sociais e 

microblogs, que potencializa a circulação de conteúdos: 

O rádio expandido é o meio de comunicação que 
transborda das ondas hertzianas para plataformas como a 
internet, a telefonia móvel, a TV por assinatura, os 
serviços de rádio digital abertos e por assinatura, entre 
outras (KISCHINHEVSKY, BENZECRY, 2014, p. 186). 

 

Levando em conta a convergência, o rádio hipermidiático e o conceito de 

rádio expandido, entende-se que o rádio hoje atua em diferentes plataformas 

midiáticas. Para tanto, necessita de um profissional que atue em diferentes 

funções e saiba lidar com diversos aparatos tecnológicos, como câmeras, 

aplicativos, áudio digital, vídeo, conversores. 
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A pesquisa mapeou estas novas plataformas. Face ao conceito de rádio 

hipermidiático, rádio expandido e profissional multiskilled, a problemática da 

pesquisa foi tentar descobrir quais são estas novas tecnologias utilizadas pela 

Rádio CBN-SP além de mostrar as suas transformações até chegar ao formato de 

utilização atual. 

Metodologia 

Procendimentos 

A rádio CBN-SP foi a escolhida como objeto de análise desde o primeiro 

momento, pois foi uma das emissoras de rádio que mais apresentou engajamento 

nas redes sociais, além de estar presente em um número significante de mídias, 

como Instagram, Facebook, Twitter e podcast. 

 
 

Por exemplo, em julho de 2018 a “rádio que toca notícias” tinha 40 mil 

seguidores no Facebook, 7 mil no Instagram, 120 mil no Twitter ( no perfil da 

empresa geral, já que desde 2011 esta plataforma foi unificada por todas as CBNs 

espalhadas pelo Brasil) e a plataforma “Áudioglobo”, com mais de 300 podcasts 

da empresa. 

 
 

 

O meio radiofônico como um todo vem passando por transformações ao 

longo dos anos e com a rádio CBN-SP não é diferente. Tal alteração, inclusive, 

atinge uma das suas maiores instâncias que foi a troca de direção da emissora. 

Durante 14 anos, a jornalista Mariza Tavares trabalhou como diretora executiva 

da rádio CBN e a partir de 3 de outubro de 2016, o jornalista Ricardo Gandour 

assumiu esta função . 

 

Como escolha metodológica, o objetivo foi realizar um estudo de caso da rádio 

CBN-SP, com visitas a emissora entre os meses de setembro a dezembro de 2017. 

De acordo com Gil (1991), o estudo de caso é caracterizado pelo estudo exaustivo 

e em profundidade de poucos objetos. 
 

O delineamento se fundamenta na ideia de que a análise 
de uma unidade de determinado universo possibilita a 
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compreensão da generalidade do mesmo ou, pelo menos, 
o estabelecimento de bases para uma investigação 
posterior, mais sistemática e precisa” (GIL, 1991, p. 79). 

 

 

Aliada ao estudo de caso, a pesquisa utilizou a técnica de observação 

simples com o objetivo acompanhar de perto as rotinas da redação da emissora, 

seu dia a dia, e especialmente o comportamento dos profissionais que ali 

trabalham. 
 

Segundo Gil (1999) a observação é a aplicação dos sentidos humanos para 

obter determinada informação sobre aspectos da realidade. Já Rúdio (2002) 

reforça que o termo de observação possui um sentido mais amplo, pois não trata 

apenas de ver, mas também de examinar e é um dos meios mais frequentes para 

conhecer pessoas, coisas, acontecimentos e fenômenos. 

 

Mediante revisão de literatura, percebeu-se que no artigo “O fazer 

jornalístico no rádio all news brasileiro: um estudo sobre o processo de 

convergência nas redações da CBN e da BandNews FM”, a professora Débora 

Lopez (2010), pesquisou as alterações nas rotinas de trabalho das duas emissoras 

citadas acima até o ano de 2010 e focou o trabalho na observação das alterações 

em relação ao suporte, formato e ferramentas digitais que os jornalistas 

utilizam em seu trabalho diário. 
 

Com base nos resultados da pesquisa de Débora Lopez, a presente 

pesquisa pretende dar continuidade nestas observações, aprofundando em uma 

única rádio, a CBN-SP, mas além dos aspectos técnicos impulsionados pela 

convergência e plataformas digitais, pretende especialmente perceber 

comportamentos, como as habilidades necessárias para novas funções 

profissionais exigidas pelas rotinas produtivas da emissora 

 

As entrevistas foram realizadas com Ricardo Gandour pessoalmente dentro dos 

estúdios da Rádio CBN em quatro datas diferentes. As conversas foram gravados 

por um celular e transcritas para o objeto de análise. 
 

A pauta de perguntas foi feita em cima da análise de quais eram as mídias sociais, 

dispositivos tecnológicos que estavam sendo utilizadas pela rádio CNB-SP, além 
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de perguntas em relação as novas funções que os funcionários da empresa 

precisavam ter para serem atualizados para o mercado radiofônico. 

 

 

A observação foi realizada em oito dias diferentes através da visualização dos 

movimentos utilizados pela empresa nas redes sociais, por exemplo, quantas 

publicações e o modo linguístico utilizado para abordar o público.  

 

Os oito dias de análise foram dentro do prédio da CBN, podendo assim observar 

o modo em que os profissionais trabalhavam, se existia ou não o uso frequente das 

redes sociais para a apuração de notícias relatando todos os acontecimentos em 

um bloco de nota para repassar a pesquisa.  

 

Além disso, fora feito uma análise quantitativa por duas semanas dos posts nas 

redes sociais da empresa, com o intuito de entender quais são as formas de 

linguagens e a quantidade de publicações diárias que a emissora fazia em suas 

redes sociais, como também fora estudado, através da literatura da própria 

empresa e em bases de dados da CBN, o histórico de seguidores que a empresa 

constituiu e constitui.  

 

Fora apenas registrado em papel a quantidade de abordagens diárias durante este 

período de pesquisa in loco. 

 

Desta forma, a pesquisa quantitativa serviu para abordar temas como a linguagem 

e a quantidade de posts, enquanto a pesquisa qualitativa, através de entrevistas 

e observação simples na Rádio CBN, conseguiu entender a dinâmica de utilização 

das redes sociais para a apuração de notícias e também a sua rotina de produção.  

 

 

 

Mapeamento das principais mídias digitais da CBN 
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A CBN, utiliza suas mídias digitais principalmente para a interação entre 

o seu público e os seus jornalistas. A empresa já redefiniu faz anos e hoje pode 

ser considerada uma empresa multimídia, pois além das redes sociais funciona 

online e off- line. Segunda Tavares (2011) “A internet não representa um risco 

para a rádio, e sim uma oportunidade de se apresentar em outras audiências”. 

 Desde sua criação o rádio tem a característica de aproximação e hoje 

este papel pode ser mais aguçado com a interatividade, mas a rede social tem um 

papel ainda mais importante na aproximação com o ouvinte principalmente pelo 

fato do espaço público da internet destruir com as fronteiras da intimidade. 

Tavares (2011) “Todos compartilham a privacidade como se essa fosse a tônica da 

vida social do século XXI” 

As mídias sociais mais utilizadas pela CBN são o Instagram o 

Facebook e o Twitter, além do site e os podcasts. 

. Tavares (2011) o Twitter, tem um papel importante para os âncoras para 

chamar as reportagens e notícias que serão publicadas na sequência, e esta tarefa 

é realizada não para a transferência de público e sim para alcançar um público 

ainda maior de pessoas seja via internet ou dial. 

      A CBN, em média, pública 14 tweets por dia. O post da rádio, nesta rede 

social, tem como função chamar o público a ler e ouvir seu conteúdo no site. 

Segundo o diretor geral da CBN, o jornalista Ricardo Gandour (2018) em entrevista 

concedida a Paulo Jaschke em 6 junho de 2018, “Com poucos caracteres seria 

impossível escrever textos para o Twitter, contudo é uma ótima maneira de mostrar 

um pouco qual é o tema da matéria que foi feita, com uma espécie de lide, e assim 

chamar o público para a leitura dos textos”. 

Entre os dias 4 a 8 de julho, foram feitos 20 tweets, sendo que 18 foram 

chamadas para notícias, ou seja, pequenas introduções para que o leitor possa 

acessar as páginas. Nos outros dois, foram notícias de última hora, informando que 

os detalhes seriam reproduzidos apenas pelo dial. 
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      O Twitter também é a principal maneira de interação entre ouvinte e locutor 

atualmente na rádio CBN-SP. Para Gandour a interação sempre foi uma das 

questões mais importantes para o desenvolvimento de uma empresa radiofônica. 

Antes o telefone era o meio mais utilizado para as interações. Várias 
matérias realizadas pelas rádios antigamente vinham por ligações de 
orelhão, de pessoas que estavam próximas ao local em que 
aconteceu o fato. Hoje isso não muda. O Twitter tem esta função, 
contudo, a velocidade do fato chegar até nós é muito mais rápido. ( 
GANDOUR, Ricardo. Entrevista concedida a Paulo Henrique Jaschke, 
7 jun. 2018 ) 

 

      Se no início das transmissões radiofônicas, o rádio era uma mídia somente de 

emissão, com o passar dos anos, e o desenvolvimento tecnológico, passou a ser uma 

via dupla, de emissão e recepção por conta especialmente da internet e das mídias 

sociais que proporcionam interatividade com a audiência. Interessante pensar que 

entre 1927 e 1932, período em que o rádio vivia recém seu advento como nova 

tecnologia da comunicação da época, o dramaturgo alemão Bertold Brecht, já era 

preocupado com o seu uso e desenvolvimento. O rádio é visto por Brecht como um 

meio político e educativo, com um enorme potencial democrático e interativo. 

Brecht propõe mudar o funcionamento do rádio ao afirmar que: 

 

O rádio só tem um lado, quando deveria ter dois. É preciso 
transformar o rádio, convertê-lo de aparelho de distribuição em 
aparelho de comunicação. O rádio seria o mais fabuloso meio de 
comunicação imaginável na vida pública, um fantástico sistema de 
canalização. Isto é, seria se não somente fosse capaz de emitir, 
como também de receber; portanto, se conseguisse não apenas se 
fazer escutar pelo ouvinte, mas também pôr-se em comunicação 
com ele. Se soubesse como deixar o ouvinte falar, assim como sabe 
fazê-lo ouvi (BRECHT, 2005, p. 47). 

 

     “O início do Facebook para as a Rádio CBN foi um processo de tentativa e erro” 

(KISCHINHEVSKY, Marcelo, p.345), assim como em quase todas as rádios do Brasil, 

o Facebook, foi a mais difícil de conseguir encontrar um equilíbrio. 

     O diretor Ricardo Gandour afirma que em 2010, quando a página do Facebook 

da Rádio fora criada, as publicações eram basicamente “linkar” os áudios do site, 
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com um pequeno texto de introdução. Contudo esta postura mudou pouco tempo 

depois pois a equipe de reportagem, na época, acreditava que realizar este tipo de 

manobra, “ as pessoas ficariam satisfeitas com a leitura, considerada rasa, do 

conteúdo e não acessariam o site.” Esta mudança de postura continua até hoje. 

    O que mudou foi que hoje o Facebook tem um papel de uma agência de notícias. 

De lá se consegue futuras fontes ou até mesmo matérias exclusivas sobre algum tema 

específico que acabou de estourar. É possível também observar que o foco do 

Facebook recaiu sobre mostrar os bastidores das entrevistas feitas. Ali é publicado 

imagens com as construções das notícias, além de data e hora que será transmitido 

o tema. 

Entre os dias 4 a 8 de julho, o Facebook foi utilizado pela empresa 12 vezes. 

Sendo que em 9 as publicações constavam em formato de enquete, perguntas para 

respostas nos comentários e outras formas de interação com o público. Nas outras 

três vezes a rádio fez posts sobre matérias exclusivas que constavam no site. 

A live do Facebook, também é utilizada. Segundo Gandour todos os 

programas da rádio são gravados por duas câmeras, possíveis de serem vistas por 

todos os seguidores da emissora pela rede social. No período de observação, houve 

apenas uma live, que durou 35 minutos, falando sobre futebol e política.   O  W  

hatsapp é utilizado geralmente para uma aproximação entre o locutor e o ouvinte. 

Deste modo, o jornalista pode se informar com questões enviadas pelos ouvintes, 

além de tirar dúvidas dos mesmo ou até mesmo apenas ler comentários, tornando o 

programa mais opinativo. 

O estudo realizado sobre esta rede social foi em cima do programa Jornal 

da CBN apresentado por Milton Jung . Na primeira hora de programa, é dividido em 

10 minutos de escalada, definindo os principais destaques que estão acontecendo 

no dia, sonoras de impacto e repercussão da política de Brasília. Logo após, cada 

filial tem 15 minutos para passar as suas principais notícias, no caso de São Paulo, 

as principais notícias de toda a cidade e também do ABC paulista. As principais 

informações na capital paulistana são em torno do trânsito com repórteres dentro 

da redação e também no helicóptero da emissora. Depois começam as análises dos 
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principais fatos do dia e de diferentes temas, como a participação de Mirian Leitão 

e Carlos Alberto Sardenberg para tratar de política e economia e Juca Kfouri para 

tratar dos principais assuntos do mundo do esporte. Além de análises acontecem 

entrevistas com especialistas e personalidades que contribuem com o 

detalhamento das informações. 

 

Para entender o modo em que o Whatsapp compõem e participa do 

noticiário, foi analisado durante os dias 1 e 2 de junho os modos de interação. 

Nesse tempo, pode-se notar que geralmente ferramenta era utilizada para a 

participação de ouvintes nas analises diárias além da utilização de efeitos sonoros 

pelos técnicos de som da CBN-SP para informar o público o momento em que uma 

informação ou analise vinda do Whatsapp fora utilizada. 

No período analisado, foram 24 utilizações do aplicativo por Jung sendo 10 

no primeiro dia do mês de junho e 14 no segundo. 

Ricardo Gandour acredita que o Whatsapp é uma das ferramentas 

tecnológicas mais importantes para o atual jornalismo praticado pela emissora 

 

“ O Whatsapp traz o público até próximo de nós. Se ele está na rua 
e vê um acidente, ele vai fotografar e nos enviar, e ainda se quiser 
pode entrar ao vivo na nossa programação para informar o que está 
ocorrendo. O jornalismo ficou mais em tempo real e mais detalhado 
após a popularização deste aplicativo”. ( GANDOUR, Ricardo. 

Entrevista concedida a Paulo Henrique Jaschke, 7 jun. 2018 ) 

 

Além disso, segundo Gandour, o Whatsapp sofreu diversas alterações no número 

de inserções dentro da grade horária da empresa. 

 

“ No começo, a empresa utilizava uma ou duas vezes apenas o 
aplicativo nos programas, pois não sabíamos qual o real potencial de 
alcance. Agora, depois de alguns estudos, chegamos a conclusão de 
que vale a pena inserir o máximo possível a opinião e as informações 
dos nosso ouvintes, para assim fideliza-los ainda mais . ( GANDOUR, 
Ricardo. Entrevista concedida a Paulo Henrique Jaschke, 7 jun. 2018  
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) 
 

Já o podcast é uma ferramenta que começou a ser utilizada há poucos anos pela 

emissora. Em 2017, com a colaboração da HSM, houve a inserção do programa de 

carreira e negócios para o terceiro setor chamado “Podcast CBN professional”. 

Este serviço era visto exclusivamente através das plaformas digitais – site da CBN 

e da HSM- e o recurso não poderia ser compartilhado e nem tinha a opção de 

realização de download, o que o torna dentro da categoria de podcast. Ou seja, 

fora o primeiro grande projeto no formato on demand da empresa. 

 “Ainda estamos estudando novas maneiras de inserir o 
podcast de uma maneira mais ampla e transmídia para o nosso 
público. Já começamos a colher os resultados de pesquisas, e 
logo deverá sair novos projetos e programas deste tipo de 
formato, já que o on demand é uma das chaves para o novo 
jornalismo radiofônico” ( GANDOUR, Ricardo. Entrevista 
concedida a Paulo Henrique Jaschke, 7 jun. 2018 ) 

 

Em 2018 os podcasts da CBN-SP chegou a outras plataformas de streaming, 

como o Spotify e Deazer. Críticas de Arnaldo Jabor, análises econômicas de Mirian 

Leitão, comentários esportivos de Roger Flores e os programas de Max Gehringer 

podem ser baixados para a audição offline ou online pelo próprio aplicativo. 

 

Considerações finais 

O processo constaste de mudanças imposta pela convergência midiática traz 

à tona a necessidade de readequação de veículos de comunicação tradicionais, 

como a CBN-SP, tendo em vista que os meios estão inseridos no contexto da 

midiamorfose. Em alguns casos, estas mudanças refletem em uma revisão dos 

conceitos, caracterização e até o papel destes meios frente à sociedade. É 

importante deixar claro que não se trata do falecimento do meio e sim um 

adequação ao ecossistema da comunicação em que estamos vivendo hoje. Ou seja, 

a internet não representa o fim do rádio, mas sim um momento de ruptura dos 

velhos conceitos. Como já dito anteriormente por Lopez (2010) a convergência é 
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um processo de diversas dimensões, que consiste em um novo pensamento de 

produção, transmissão e consumo das informações. 

Estas características devem ser atendidas pelo rádio moderno. O ouvinte, 

nos dias de hoje, também é internauta, e por estas novas características ele 

compreende que deve participar das ações da CBN-SP, opinar, sugerir e criticar, 

como nunca antes havia sido visto 

Sendo então as redes sociais, na internet, o espaço onde a população 

demonstra estar ativa para se posicionar ideologicamente e politicamente ,CBN-SP 

acredita, e de uma maneira correta , que deve estar presente esses ambientes E 

deste modo conseguiu dar passos fundamentais no processo de convergência e de 

fortalecimento de uma das maiores marcas desde o surgimento do rádio, a 

interatividade. 

A adoção de novos espaços para diálogo, tanto pelas redes sociais ou por 

qualquer outro tipo de sistema digital, não representa uma maior força de entrelaço 

com o ouvinte. Esta aliança só é possível conseguindo unir os usos destas 

ferramentas de um modo em que eles conversem com os conteúdos transmitidos 

pelos meios, no caso da CBN-SP, os radiofônicos . 

 

Por exemplo, a Rádio CBN-SP entende que o Twitter deve ser utilizado para a 

utilização de hiperlinks para que o ouvinte possa ter acesso às matérias do site, 

além de ficar por dentro dos conteúdos que devem ser oferecidos via dial. O 

Facebook, tem a função da realização de enquetes e postagens de análises. Este 

modo funciona para a empresa, entretanto cada rádio consiste em seu público e 

este é o diferencial da internet, ainda não existe um modelo a ser seguido. 

O público totalmente personalizado de cada mídia, faz com que haja a 

necessidade deestudos e adaptações exclusivos para cada negócio, assim 

como faz a CBN-SP. 

Existem problemas, de fato, entretanto gradualmente eles tendem a ser 

sanados, através de medidas que as emissoras precisam incorporar em suas práticas 
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de adesão a estas ferramentas de comunicação, além de uma reflexão entre os 

seus funcionários quanto ao potencial e a possiblidade de diálogo entre o que é 

transmitido e aquilo que se é publicado nas redes. Deste modo, é possível afirmar 

que a CBN-SP está no caminho certo pois ela está conseguindo captar as novas 

perspectivas, linguagens e possibilidades de dialogar entre o seu produto principal, 

a rádio em si, e os seus seguidores nas redes sociais. Deste modo, alimentando o 

dial através da web. 

Os novos canais, aliados a este novo perfil de ouvinte-internauta irão trazer 

contribuições significativas para uma produção jornalística de melhor qualidade, 

com pluralidade de informações, opiniões e construções de programas radiofônicos 
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