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Dezoito estados brasileiros, além do Paraguai, ficaram às escuras no último dia 10. Um 
blecaute semelhante ao ocorrido em 1999 -, que até o fechamento desta edição estava sem 
causa definida, pegou todos de surpresa e silenciou um dos mais requisitados meios de 
comunicação: a televisão. 
 
A Rede Globo, por exemplo, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que a diretoria 
geral de comercialização da emissora está em processo de mapeamento das áreas afetadas 
pelo "apagão". E que, embora o sinal da Globo tenha sido preservado pela utilização de 
geradores de energia, a emissora está em contato com as agências de publicidade com o 
objetivo de propor soluções para as eventuais campanhas prejudicadas. "A Rede Globo tem 
um compromisso sólido com seus parceiros", afirma em comunicado oficial. 
 
Ainda conforme a assessoria da emissora, a possibilidade de bonificar as empresas que 
tiveram sua ações de marketing prejudicadas também está sendo avaliada pela Globo. 
 
O fato é que, diante de tantas inovações tecnológicas, foi o rádio, um dos mais antigos meios 
de comunicação, a mídia que mais se beneficiou com o incidente. 
 
Sem energia, as pessoas - por meio do radinho de pilha ou pelo celular  puderam manter-se 
informadas da situação caótica que virou as principais cidades atingidas pelo blecaute. "Na 
Jovem Pan, nossos repórteres mobilizaram-se espontaneamente. De onde estavam, entravam 
ao vivo informando aos ouvintes sobre o que estava acontecendo", disse Álvaro Alves de Faria, 
o "Poeta", jornalista e editorialista da emissora. 
 
Até uma vinheta foi criada no momento em que acontecia o blecaute: "No apagão, a rádio não 
apaga". 
 
Segundo Faria, o Twitter também foi um dos principais canais utilizados pela Jovem Pan. 
"Conseguimos inclusive entrevista com o governador de São Paulo, José Serra, por lá. Após 
solicitar contato por meio do Twitter, Serra nos retornou quase que imediatamente", destacou 
o jornalista. 
 
A ferramenta também foi enfatizada pela CBN como um dos principais meios utilizados durante 
o "apagão". "Em outras reportagens, o Twitter tem sido um canal extremamente importante 
no recebimento de informações", disse Zallo Comucci, gerente executivo de jornalismo da 
CBN. 
 
A mobilização dos repórteres da emissora na apuração e trans missão das notícias sobre o ble 
caute foi outro ponto destacado por Comucci. "Em momentos co mo esses, o rádio continua 
sendo o grande veículo de comunicação, pois não depende da energia elétrica. Nossos 
repórteres, de onde estavam, começaram a alimentar nossa programação de informações 
relevantes", disse. 
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