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RESUMO

Investigamos as particularidades das redes radiofônicas brasileiras que adotam o 
formato all-news. Apresentamos uma retomada histórica das principais experiências 
nacionais e internacionais de implantação do modelo e sua conceituação. Além da 
revisão bibliográfica, utilizamos como método guia o Estudo de Caso múltiplo, tendo 
como objetos empíricos a CBN e a BandNews FM. Aplicamos procedimentos 
metodológicos da observação sistemática não participante, complementados por 
entrevistas e questionários. Concluímos que os diferentes modelos de programação all-
news e a organização em rede influenciam os processos de produção, a estrutura da 
informação, a linguagem radiofônica e, por conseguinte, o perfil das emissoras. Este 
estudo apresenta parcialmente os resultados da dissertação de mestrado da autora.

PALAVRAS-CHAVE: Rádio Informativo; Redes all-news; CBN; BandNews FM.

Redes All-News modelos internacionais e experiências brasileiras 

Foi durante a década de 1930 que as redes consolidaram sua transmissão 

jornalística3. Mark W. Hall (1971, p.15) afirma que neste período as redes “estabeleceram 

programas permanentes e criaram na audiência o hábito de escutar a cobertura jornalística 

radiofônica”. Gisela Ortriwano (1998, pp.137-138) enfatiza diversos momentos marcantes, 

como a transmissão das primeiras externas ao vivo, quando a CBS – Columbia 

Broadcasting System e a NBC - National Broadcasting Company fizeram a cobertura da 

chegada de Charles Lindbergh à Washington ou a CBS abriu o microfone para os 

correspondentes, durante a Crise de Munique. A criação do repórter de rádio, estimulado 

pela cobertura política, concretiza a posição do rádio como veículo informativo, e 

principalmente, como produtor de informação (Moreira, 1998, pp.100-103).

                                               
1Trabalho apresentado no GP Radio e Mídia Sonora do X Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Mestre em Jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. E-mail: jubetti@terra.com.br 
3 Vale registrar os conflitos entre os donos de jornais e de emissoras de rádio, que resultaram na restrição e posterior 
suspensão dos serviços das três principais agências de notícias (UP, INS e AP) e na criação de organizações que produziam 
exclusivamente para o rádio, como a Trans-radio News Service e a Press-radio News Service (HALL, 1971, p.14).
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A amplitude geográfica da cobertura, possibilitada pela formação de redes, 

potencializa a simultaneidade da escuta, característica da mensagem radiofônica. Por 

meio das transmissões em rede as pessoas escutam uma mesma voz e compartilham esta 

audição ao mesmo tempo, em diversas regiões do país. Entretanto, é em conjunto com a 

sensorialidade, outra importante particularidade do rádio, que a simultaneidade aumenta 

o apelo das transmissões radiofônicas. Para Ortriwano (1985, p.80) a sensorialidade 

permite “que as mensagens tenham nuances individuais, de acordo com as expectativas 

de cada um”, assim, as imagens criadas pelos ouvintes são adequadas ao seu repertório 

de conhecimentos, seu entendimento de dor, horror, beleza ou alegria, por exemplo, não 

precisam se encaixar na representação do outro, o que facilita a compreensão.

A eficiência das mensagens radiofônicas despertou o interesse dos empresários 

para o potencial informativo do rádio. 

(...) as notícias do rádio demonstraram ter conquistado um 
significativo poder jornalístico quando os japoneses atacaram Pearl 
Harbor, no dia 7 de dezembro de 1941 – um domingo. Não havia 
jornais vespertinos aos domingos. A partir do primeiro boletim – que 
interrompeu um jogo de futebol americano (...), logo depois que os 
cabos de telégrafo despacharam a notícia, às 14:22 (Costa Leste) – até 
a manhã de segunda-feira, o rádio teve exclusividade sobre esta 
notícia (STEPHENS, 1993, p.618).

Phillip Keirstead (1989, p.17) complementa que dois minutos depois, um 

boletim foi transmitido por todas emissoras das redes NBC Red e Blue. A CBS noticiou 

às 14h30 durante o intervalo e seguiu com informações a cada meia hora. 

Com o advento e posterior crescimento da televisão as empresas passaram a 

redirecionar suas atenções e investimentos, exigindo reestruturações das redes e 

emissoras radiofônicas. Eduardo Meditsch (2001, p.35-36) afirma que os anos seguintes 

à Segunda Guerra foram marcados por diversos fatores, como a possibilidade de 

transmissão de música gravada eliminando os altos custos de manutenção de artistas 

para apresentações ao vivo, também, 

(...) o desenvolvimento de novas formas de conservação, manipulação 
e reprodução do som, e o surgimento da Freqüência Modulada (e, logo 
a seguir, da FM stereo) para sua emissão, que melhoraram a qualidade 
de propagação musical e diminuíram os custos. E, por outro lado, a 
substituição de válvulas nos aparelhos receptores pelos transistores, 
que revolucionaram a recepção, tornando o rádio efetivamente 
portátil. O aumento do número de emissoras, com a nova faixa de 
freqüências, e a multiplicação dos receptores, cada vez mais simples e 
baratos, abriram caminho para a segmentação da audiência.
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O crescente valor da informação na sociedade norte-americana e a competência 

do rádio para produzi-la e transmiti-la indicaria o caminho para muitas emissoras, 

principalmente na segunda metade dos anos 1960, quando grandes redes adotaram o 

formato all-news. Afiliadas e outras emissoras da CBS passaram a retransmitir 

programação jornalística completa ou se aproveitaram desta produção para incluir o 

jornalismo em sua grade de programação. Ao lado da música e de programas talk, o 

jornalismo manteve seu lugar de destaque nas emissoras de rádio, nos diversos 

mercados, mesmo os mais competitivos. No entanto, outros gêneros de sucesso foram 

abandonados pelo rádio depois de adaptados para a televisão, como as radionovelas por 

exemplo, que hoje são bastante incomuns nas emissoras comerciais.

Embora o modelo all-news tenha adquirido relevância no mercado norte-

americano, na segunda metade da década de 1960, com sua adoção pelas emissoras 

WNUS-AM e WINS-AM e na Europa alguns anos depois com a France Info, em 1987 e a 

Catalunya Informació, em 1992, o pioneirismo é da XETRA, de Tijuana, no México, 

que o criou em 1961 (Moreno, 2004, p.134). 

Keirstead conta que o formato era simples e consistia na leitura de materiais 

copiados, sem reescrita ou edição: “não eram feitas reportagens externas, nem gravadas 

entrevistas por telefone e não havia esforços especiais na produção”. Os ciclos eram de 

quinze minutos, período de permanência de cada locutor. “A idéia era fornecer um 

constante, repetitivo serviço de notícias, mesmo sendo um tanto monótono. A suposição 

era que as pessoas iriam sintonizar por tempo suficiente para se atualizar e depois mudar 

para sua estação musical preferida” (Keirstead, 1980, p.20).

Nos Estados Unidos, o modelo foi desenvolvido, principalmente, pela 

Westinghouse, em 1965 e pela CBS, em 1967, que acrescentaram técnicas radiofônicas à 

produção. Ortriwano (1990) descreve o modelo adotado pela WNUS-AM e WINS-AM. 

Ao se transformar em emissora all news, os locutores da WINS se 
revezavam a cada meia hora e 21 repórteres circulavam por Nova 
Iorque com viaturas de reportagens dotadas de transmissores FM. 
Além disso, a WINS contava com correspondentes em varias partes 
do mundo, ligados à rede de comunicação Westinghouse (a quem 
pertence a WINS) e acesso aos serviços das principais agências 
noticiosas.  (ORTRIWANO, 1990, p.87)



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010

4

A autora acrescenta que a WINS transmitia aos ouvintes inclusive, os processos 

de apuração das notícias, transformando o jornalismo em um “verdadeiro show ao vivo 

em que o repórter era um participante ativo no palco da ação” (Ortriwano, 1990, p.88).

Para Keirstead, entre os diferenciais da WCBS, que a fariam, em um curto período 

de tempo, disputar com a WINS a liderança do segmento, estavam o estilo da CBS e os 

recursos aplicados no projeto. A “WCBS colocou mais repórteres nas ruas, contratou um 

helicóptero para informações sobre o tráfego, e sua própria previsão do tempo”, além de 

fazer uso dos benefícios da transmissão em rede (Keirstead, 1980, p.21).

No Brasil, o modelo all-news foi implantado inicialmente pela rádio Jornal do 

Brasil AM, no início da década de 1980. De acordo com Sonia Virgina Moreira (1987, 

p.113) “a introdução do all-news parece ter sido idéia defendida pelo então 

superintendente da emissora, Carlos Lemos, que depois de uma viagem aos Estados 

Unidos voltou entusiasmado com a possibilidade de implantação deste sistema, o que 

seria mais um pioneirismo da emissora na área do jornalismo nacional”. A autora 

afirma, também, que para esta mudança na programação, entre os anos de 1980 e 1983, 

a “Rádio JB AM procurou introduzir, junto ao ouvinte, um novo hábito: ouvir notícias 

sucessivas a maior parte do dia”. 

Em entrevista concedida a Moreira (1987, p.115), Carlos Augusto Drummond, 

então chefe do departamento de jornalismo da emissora, explica alguns dos fatores que 

levariam ao fracasso do sistema all-news adotado pela JB. Entre eles, enfatiza a falta de 

recursos para contratação de profissionais e para investimento, “como carros equipados 

com bons retransmissores e telefones diretos no estúdio, para que os repórteres 

pudessem se alternar no ar, ao vivo, durante grande parte do dia”. 

Em 1986, depois dos desacertos cometidos na programação, a JB “tentou fazer o 

que pode ser chamado de ‘all-news amenizado’”, concentrando o conteúdo noticioso 

nos horários nobres - manhã e tarde. Mesmo assim, sem definir com clareza seu 

público, a fórmula continuou a não funcionar, obrigando a JB a retornar a sua antiga 

combinação de música e informação para a elite (Moreira, 1987, p.116-118). 

Em 1991, surgiu uma nova tentativa de implantar o modelo all-news no país, desta 

vez pensando na organização em rede: foi o início das transmissões da Central Brasileira 

de Notícias - CBN. “A rádio que toca notícia” adequou o formato ao rádio brasileiro e 

com o respaldo das Organizações Globo passou pelo período de adaptação do público. 

Embora ainda concentre sua programação na veiculação de notícias, a Rede 

CBN também abandonou a rigidez do formato e hoje transmite jogos de futebol e 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010

5

programas talk4. Suas filiais e afiliadas seguem entre emissoras líderes de audiência no 

segmento jornalístico dos mercados em que a rede atua, fazendo da CBN a empresa 

mais lucrativa do Sistema Globo de Rádio5. Atualmente possui vinte e quatro afiliadas e 

quatro emissoras próprias.  

A terceira rede a aderir ao modelo all-news foi criada somente quatorze anos 

depois: a BandNews FM. Inaugurada em maio de 2005, foi ao ar como primeira rede 

jornalística a transmitir totalmente em freqüência modulada. Sua programação all-news

segue o modelo de programação em fluxo criado pela emissora mexicana e adotado pela 

1010 WINS. Pertencente ao Grupo Bandeirantes de Comunicação, a rede opera com 

oito emissoras próprias.

Redes All-News e suas características

All-news pode ser traduzido literalmente como tudo-notícia ou só-notícia, mas 

nos estudos brasileiros é comum utilizar o termo em língua inglesa. Seu significado 

refere-se a um modelo de programação radiotelevisiva que consiste em transmitir 

apenas conteúdo jornalístico. 

Assim como na literatura nacional, não encontramos qualquer aprofundamento 

na literatura norte-americana recente. Por esta razão, partimos do estudo de Phillip 

Keirstead, que embora date de 1980, apresenta contribuições relevantes, especialmente 

para o resgate histórico do desenvolvimento do modelo. Seu interesse em escrever a 

obra parte da experiência de sete anos trabalhando em emissoras de rádio all-news e de 

seu entendimento do modelo como um importante segmento do campo do 

radiojornalismo (1980, p.4). 

O autor afirma que a essência de uma programação radiofônica bem sucedida 

está em desenvolver um formato e mantê-lo, explicando que este serve a dois 

propósitos. Primeiro, o de garantir que as transmissões saiam como planejado e o 

segundo para produzir um guia para o âncora. Para Keirstead (1980, p.26) a necessidade 

de se detalhar a descrição do formato é ainda mais importante para o modelo all-news

por conta do ritmo de sua programação, que impõe uma estrutura bem definida. 

                                               
4 A CBN se coloca como primeira emissora all-news do país. Ver TAVARES; FARIA, 2006.
5 Informação retirada do texto Rádio como exercício de cidadania de José Roberto Marinho vice-presidente as 
organizações Globo, publicado em TAVARES; FARIA,2006. p.16
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Acrescentamos a estas observações a imagem que a emissora constrói para os ouvintes e 

que estabelece sua identidade perante as emissoras concorrentes, fidelizando sua 

audiência (Moreno & Garcia, 2004, p.158). 

O estudo de Keirstead apresenta os diferentes formatos utilizados pelas 

emissoras e redes all-news existentes nos Estados Unidos, na década de 1980, entre elas 

a CBS e a NBC, ilustrando a estrutura de seus relógios de programação e sequência 

definidas na grade de programação.

Mesmo caminhando para a atualização temporal, na perspectiva dos espanhóis 

Miguel Angel Ortiz e Frederico Volpini que, em 1995, publicam um guia de produção 

radiofônica, discutindo gêneros e formatos e apresentando exemplos de roteiros, os 

estudos sobre o modelo all-news ainda não apresentavam uma conceituação capaz de 

delimitar as especificidades do modelo. No entanto, avançaram na medida em que o 

enquadram dentro de uma classificação maior de rádio temática. Além disso, os autores 

também fornecem pistas sobre a organização da estrutura da programação com 

exemplos retirados da Radio-5, na Espanha e France Info, na França. 

Na pesquisa de Elsa Moreno Moreno, realizada em 2004, encontramos o 

propósito do formato all-news, que segundo a autora é o de oferecer a atualidade 

informativa do momento, de maneira constante e permanente no tempo, para criar um 

relato noticioso reiterativo (Moreno, 2004, p.135). Analisando o mercado espanhol, 

Moreno ilustra a comparação de conteúdo fundamental das emissoras all-news na 

Espanha: Radio-5, Catalunya Informació e Andalucía Información, concluindo que, de 

maneira geral, as emissoras incluem boletins nas horas inteiras e a cada meia hora. 

Também que a duração de cada unidade de conteúdo é similar. 

Podemos concluir que o formato all-news permite que a programação seja 

organizada em fluxo, com conteúdos seqüenciados. Raymond Williams (1990, p.93) 

explica que isso demanda a “substituição de uma série de programas de unidades de 

temporização sequencial por uma série de fluxo de diferentes unidades relacionadas em 

que a verdadeira organização interna não é declarada”, de maneira que o ouvinte não 

sente a quebra de ritmo entre os programas.

Assim, a repetição está entre as desvantagens do fluxo gerado na programação 

all-news, pois a organização desta produção é constituída a partir dele (Fenatti, 1993, 

p.85). Por esta razão, Ana Baumworcel (2001, p.112) coloca que este modelo vem 

alterando os conceitos de noticiabilidade e pode cansar o ouvinte que dedicar um pouco 

mais de tempo na escuta da emissora. Embora, também represente a alteração no papel 
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do ouvinte, “a lógica do agendamento de compromisso com hora marcada (pegue agora 

ou largue para sempre) é substituída pela lógica da disponibilização permanente do 

enunciado sem começo nem fim (pegue quando quiser), cedendo ao pólo da recepção o 

poder de determinar os limites temporais da comunicação” (Meditsch, 2001, p.199). 

Para entender a transformação do conceito estático de distribuição para um 

conceito móvel de fluxo Williams analisou diferentes canais de televisão6, durante uma 

semana, em março de 1973. O autor parte da categorização dos programas em: notícias 

e assuntos públicos; matérias especiais e documentários; educação; artes e música; 

programas infantis; drama; filmes; entretenimento; esporte; religião; publicidade; e 

comerciais, para uma primeira distinção do conteúdo real, que o levará a determinar de 

que outras formas poderão estar conectados.

O fluxo televisivo planejado, conforme declara Williams, coloca-se como 

característica definidora da transmissão, tanto como tecnologia, quanto forma cultural 

(Williams, 1990, p.86). A mesma compreensão Andrea Semprini (1994) utiliza para a 

análise da programação radiotelevisiva, por meio do estudo das emissoras France Info e 

CNN. Sobre a estrutura de ordenamento da programação em fluxo o autor afirma que 

(...) continua obviamente a proceder linearmente, mas não segue mais 
uma linha reta, porém uma forma espiralada. Terminado o primeiro 
anel, um outro nasce imediatamente e reproduz o mesmo movimento, 
numa espiral que se alonga ao infinito (...) (SEMPRINI, 1994, p.68).

Até aqui, pudemos compreender, a partir das obras citadas, o conceito que 

direciona o formato – transmitir informação atualizada em curtos períodos de tempo, de 

forma estruturada e constante, durante toda a programação –, mas ainda nos falta 

esclarecer o que se configura como conteúdo informativo para uma rede all-news. Para 

isso, recorremos à definição de rádio informativo proposta por Meditsch (2001), 

fundamentado na necessidade antecipada por Faus Belau (1981). O autor identifica que 

“o rádio informativo não aparece como a evolução do rádio, mas como uma das 

evoluções” (Meditsch, 2001, p.31), dentro dos segmentos surgidos nas duas ultimas 

décadas. Desta forma, o novo entendimento do rádio informativo pretende acompanhar 

as transformações da informação jornalística, que a diferenciam do radiojornalismo 

transposto dos veículos impressos para o rádio, nos primeiros anos de sua transmissão. 

                                               
6 BBC1, Londres; BBC2, Londres; IBA, Anglia, Norwich; KQED (Televisão Pública), São Francisco; Channel 7, 
(ABC), São Francisco
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A hora certa passa a fazer parte da informação radiofônica, bem como os programas de 

debate, por exemplo.

E aí chegamos ao ponto-chave para definição de uma programação all-news, a 

diferença entre notícia e informação. A informação noticiosa é um formato específico 

dentro das possibilidades de se transmitir informação, e se analisarmos a tradução literal e 

os primeiros modelos de programação all-news é possível observar que é nela que está 

fundamentada a proposta da emissora, seja por meio de seu formato mais amplo, como a 

reportagem, ou mais condensado, como a nota.

A hipótese analisada neste estudo era de que as redes radiofônicas que trabalham 

com um modelo de programação all-news (em rede) possuem características 

específicas, tanto com relação a seus produtos, quanto a seus processos de produção. E

observamos que:

• O modelo de produção contínua (all-news) influencia, entre outras coisas, no perfil 

dos profissionais, na estrutura da notícia, nos critérios de noticiabilidade, nos 

processos de produção e, inclusive, na organização do espaço da redação. No 

entanto, as possíveis variações na aplicação deste modelo, especialmente no que se 

refere ao ordenamento e ao fluxo da programação, são responsáveis por permitir a 

existência das diferenciações.

A partir da pesquisa de campo7 realizada em nossa dissertação de mestrado

pudemos sistematizar as informações expostas no quadro a seguir.  

Quadro 1

Características das redes all-news brasileiras

BandNews FM CBN

Sobre a rede

Criação: 2005

Cabeça de rede: São Paulo

Emissoras Próprias: 8

Grupo: Bandeirantes

Criação: 1991

Cabeça de rede: São Paulo

Emissoras Próprias: 6

Afiliadas: 24

Grupo: Globo

Profissionais
São aproximadamente 38 
profissionais (mais técnicos e 
administrativos).

Aproximadamente 50 profissionais 
(somente entre os jornalistas).

Média de idade na redação é de 32 

                                               
7 Acompanhamos as rotinas de produção das emissoras CBN e BandNews FM em São Paulo, respectivamente 
durante os períodos de 20 a 25 de março de 2009 e nos dias 28 de agosto de 2008 e 16 de março de 2009. Utilizamos 
as técnicas de observação não-participante, aplicação de questionários e entrevistas pessoais.
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Média de idade entre os jornalistas 
26 anos, entre os âncoras 30 anos.

Informam-se por rádio, jornal e 
televisão.

Formação: Universitário completo, 
inglês e espanhol

Até seis anos de experiências para 
os jornalistas e média  de dez anos 
para os âncoras.

Boa divisão entre homens  mulheres 
(aprox. 60%, 40% 
respectivamente).

Âncoras que atuam nas emissoras 
de televisão do Grupo

anos.

Informam-se por Jornal, Internet, 
Rádio e Televisão.

Média de trabalho na empresa é de 
cinco anos, com grande 
concentração acima dos sete anos.

Presença de pós-graduados.

Domínio do inglês e espanhol.

Boa divisão entre homens e 
mulheres (aprox. 50% cada). 

Âncoras exclusivos do rádio, ou 
que trabalhem em outros grupos.

Redação e 
estúdio

Integração entre redação e estúdio.

Mesa conjunta para os jornalistas na 
redação

Paredes de vidro.

Separação entre estúdio e redação.

Redação ampla, com mesas 
individuais.

Rotinas de 
produção

Âncora opera a mesa no estúdio.

Envolvimento da redação na 
produção de cada ciclo.

Parceria com jornal Metro.

Maior presença de entradas
programadas dos repórteres das 
praças. 

Apenas um repórter de externas.

Ciclo fechado, poucas vezes com 
pendências antes de seu início.

Produção compartilhada com outras 
emissoras do grupo (boletins de 
trânsito, helicóptero, etc...)

Presença da Produção no estúdio.

Divisão bem definida do trabalho 
com base na produção dos 
programas.

Parceria com BBC, Rádio France, 
Rádio ONU e RFI.

Aproximadamente dez repórteres 
(incluindo helicóptero).

Variação da entrada das praças a 
depender do conteúdo.

Produção continuada em estúdio, 
durante a transmissão.

Compartilhamento de material 
sobre esportes.

Checagem própria.

Programas e 
programação

Ciclos de vinte minutos.

Notas e reportagens / entrevistas 
breves.

Programas diferenciados na forma 
de boletins

Boletim a cada meia hora.

Reportagens especiais, entrevistas 
longas.

Diversificação de Gêneros e 
Formatos.

Utilização de material televisivo.

Outros produtos

Site áudio ao vivo e de algumas 
reportagens, podcast dos 
comentaristas e acesso aos áudios 
de todas as praças. 

Mensagem SMS.

Suporte especial para Iphone.

Twitter da emissora e todos os 
âncoras.

Imagem do estúdio. 

Mensagem SMS.

Site com áudio ao vivo e podcast 
(programas e comentaristas) e 
acesso às praças.

Twitter da emissora, programas e 
alguns âncoras.

Canal no YouTube
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Boletim eletrônico dos 
comentaristas.

Público alvo Entre 25 e 55 anos, classe AB, 
feminino.

Entre 30 e 59 anos, classe AB, 
masculino.

Conceito de 
notícia

Informação útil, que repercute ou 
auxilia a vida do ouvinte, verdade.

Informação útil, relevante, recorte 
da realidade.

Já no início do quadro, podemos notar duas questões interessantes: a primeira se 

refere à idade das redes a outra ao modelo de negócio adotado em sua constituição. A CBN 

e a BandNews FM foram criadas em cenários diferentes dentro do mercado radiofônico e 

isso tem relação direta com o modelo projetado por cada uma delas. No entanto, é possível 

afirmar que ambas se caracterizam pela inovação, pela proposta de explorar novas formas 

de delinear a programação radiofônica informativa no contexto brasileiro.

Quando a CBN foi criada, não existia no Brasil nenhuma experiência com 

emissoras de rádio all-news que tivesse dado certo. E levou algum tempo para que 

pudesse construir a estrutura que possui atualmente. A operação em rede também 

levantou muitas questões sobre o papel e as características do radiojornalismo em um 

país de dimensões continentais como o nosso. Diversos ajustes foram realizados, desde 

o início do projeto, para adaptar o modelo à cultura brasileira, mas as bases da 

programação informativa e da produção em rede se mantêm.

Já o desafio da BandNews FM foi criar uma rede que se diferenciasse de suas 

concorrentes diretas e indiretas e pudesse conquistar espaço. Para isso, procuraram no 

dinamismo do fluxo de programação uma maneira de oferecer um perfil de 

programação diferente, que agregasse ouvintes ao meio. Os ciclos de vinte minutos 

partiram do entendimento da emissora sobre o ritmo de vida da audiência que 

pretendiam alcançar, pois não havia experiências que dessem pistas sobre a aceitação do 

público. A formação de rede apenas com emissoras próprias é também uma escolha que 

vale destacar, visto que a ampliação da rede tende a ficar mais lenta com a necessidade 

de aquisição ou reestruturação de outras emissoras, embora garanta o controle sobre 

todo o conteúdo.

Os profissionais (repórteres, âncoras, editores, produção, etc...) que atuam no 

cotidiano da redação das emissoras cabeça-de-rede são, em sua maioria, jornalistas. 

Com perfis diferentes - desde a média de idade até o nível de formação - representam o 

modelo, a filosofia e a audiência das redes. A redação da BandNews FM se destaca pela 

juventude e dinamismo. São profissionais ligados à cultura tecnológica, que buscam 
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consolidar suas carreiras ou, no caso dos âncoras, que possuem mais experiência na 

área, buscam espaço e oportunidade. Na CBN, a média de idade e tempo de casa mostra 

a experiência e adaptação dos profissionais ao modelo da emissora. Os cargos e funções 

são bem delimitados, embora não estáticos . E a relação dos jornalistas com a academia 

demonstra a maturidade e a consciência da necessidade de reflexão sobre seu trabalho. 

Mesmo com as diferenças de perfil, os profissionais de ambas as redações 

concordam que o conceito de notícia se embasa na relevância, acreditando na utilidade 

do jornalismo na vida das pessoas. Também entendem a agilidade do modelo all-news

como uma das maiores vantagens que ele oferece, seguida pela possibilidade de 

diversificar as temáticas.

No espaço da redação, a integração do ambiente da BandNews FM corresponde 

com a proposta de agilidade da programação, indicando também a criação recente da 

rede. Na CBN, a amplitude e ambientação, com divisões como as salas de apuração e de 

revisão, refletem um certo tradicionalismo. A distância do estúdio é comentada como 

uma desvantagem pelos profissionais, mas se deve também a razões estruturais do 

prédio em que a emissora está instalada. Os espaços propiciam o desenvolvimento das 

rotinas de produção, e por meio delas é que os modelos de programação ganham forma. 

Na BandNews FM, a produção é cíclica para acompanhar o fluxo da programação. A 

cada intervalo de tempo determinado, as tarefas se repetem para o fechamento de cada 

ciclo. Embora as funções sejam delimitadas, há âncoras que acumulam 

responsabilidades na produção e reportagem. A existência de apenas um repórter de rua 

demonstra a pouca utilização de reportagens mais elaboradas, e a grande quantidade de 

conteúdos desenvolvidos no próprio estúdio. A convergência com as outras emissoras 

do grupo ocorre, mas não afeta a linha editorial proposta, pois está concentrada na 

prestação de serviços e transmissão de eventos.

Um dos maiores diferenciais da BandNews é a operação da mesa de som pelo âncora 

durante as transmissões. Primeiro, porque atribui mais uma responsabilidade ao 

profissional, que precisa se preocupar com a parte técnica além do conteúdo. Depois, 

porque diminui a presença de outras pessoas no estúdio, já que os ambientes integrados 

permitem que a produção continue na redação. Todos os profissionais com quem 

conversamos disseram ter se adaptado ao modelo, no entanto não podemos deixar de 

considerar que este acúmulo de obrigações diminui o tempo que o âncora tem para pensar e 

preparar as falas que estão fora do roteiro, bem como explorar a Internet em busca de outras 

informações, seja em sites de notícia, diversos ou pelo contato com os ouvintes.



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação
XXXIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Caxias do Sul, RS – 2 a 6 de setembro de 2010

12

Neste sentido, a CBN facilita o trabalho do âncora, que está sempre acompanhado 

pela produção, técnica e por outro âncora-locutor, e também em alguns momentos por 

um assistente de produção, podendo se concentrar no conteúdo. A agilidade deste 

modelo só é possível quando todos trabalham em sincronia, mas dá ao âncora condições 

mais favoráveis para se dedicar a sua função principal. A divisão do trabalho fortalece a 

identidade dos programas enquanto unidades dentro da programação, visto que há uma 

equipe designada para cada um. Também na CBN se observou o eventual acúmulo de 

funções entre ancoragem e produção.

Na CBN, os programas da rede possuem diversificação de gêneros e formatos, 

ampliando o conceito de all-news para uma proposta de rádio informativo. A transmissão 

de programas como No Divã do Gikovate e as jornadas esportivas são exemplos. 

As reportagens e entrevistas especiais, bem como a inclusão de quadros como a 

Rádio Sucupira quebram a monotonia do modelo informativo. Ainda sobre a 

programação, não poderíamos deixar de observar a transmissão do áudio do Programa 

do Jô exibido pela TV Globo, ignorando completamente as especificidades da 

linguagem radiofônica.

A estrutura repetitiva da BandNews FM cumpre o papel a que se propõe: a 

informação rápida e a todo momento. A audição pode se tornar cansativa se o período 

for mais extenso, mas o estilo dos âncoras e a utilização de pequenas quebras no ritmo 

dão fluência ao conteúdo. Estas quebras são chamadas elementos de renovação e podem 

ser feitas pela alternância de vozes, inclusão ou retirada de um som (como vinheta, por 

exemplo), uma chamada do âncora, etc... As notas e pequenas reportagens utilizadas no 

modelo fornecem informações que serão complementadas ao longo do dia, mas ao 

mesmo tempo passam ao ouvinte a idéia de que ele está bem informado. No entanto, a 

falta de aprofundamento e até contextualização de algumas informações é notada por 

uma escuta mais atenta.   

O modelo de transmissão em rede configura o rádio como veículo de 

comunicação de alcance nacional, mas respeitando suas características, pois permite 

gerar produtos que podem ser transmitidos em rede sem perder o tom de proximidade 

com o ouvinte, além de disponibilizar espaços locais para a inserção de programas e 

publicidade. Faz parte da estratégia do modelo a lógica baseada na interdependência, 

que permite a produção co-elaborada, potencializando o uso da inteligência estratégica 

de co-produção da rede. 
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Desta forma, acreditamos que a organização em rede influencia a manutenção da 

identidade das emissoras, posto que as informativas necessitam de maior produção e 

conteúdo local para que as comunidades em que estão inseridas se identifiquem com sua 

programação. Entendemos este como um dos desafios do rádio para as próximas décadas: 

aprender a utilizar os recursos que advém das inovações tecnológicas, acompanhando a 

evolução dos padrões de consumo dos meios, sem perder sua identidade.

Igualmente considerando a construção de sua identidade, as redes delimitam um 

perfil básico do público que pretendem alcançar. No caso da BandNews FM, este 

público é jovem, entre 25 e 55, pertencente a classe AB e feminino. O foco no público 

feminino não significa a exclusão do público masculino, mas a sim inclusão de 

conteúdos ditos de interesse feminino, como as colunas da Rosely Sayão e Mônica 

Bergamo. Do mesmo modo, as propostas de José Simão e Ricardo Anderáos são 

dirigidas ao público jovem. Esta estratégia foi criada para cumprir o objetivo da rede de 

servir como porta de entrada para o radiojornalismo, conquistando novos ouvintes para 

o meio. Contudo, os tradicionais espaços do futebol e da Fórmula 1 continuam 

garantidos na grade, bem como os assuntos de economia e política.    

Já a CBN se dirige à um público apelidado de “gerente”, que consiste de adultos, 

entre 30 e 59 anos, classe AB, economicamente ativos, que precisem de informações 

para fundamentar sua tomada de decisões profissionais. Este público é tido como 

majoritariamente masculino, muito embora não exclua a audiência feminina, 

especialmente da mulher que trabalha. Destacamos entre os comentaristas e colunistas 

as presenças de Lucia Hipólito, Miriam Leitão e Max Gehringer.

Com relação ao conteúdo transmitido, a caracterização da programação all-news

e em rede altera os critérios de noticiabilidade, pois permite o aumento da quantidade de 

informações e fontes que podem se utilizadas, também a possibilidade de dar breves 

notas sobre acontecimentos que ainda estão em andamento.

Principalmente para garantir a compreensão, a mensagem radiofônica alterna a 

inserção de dados novos, com suas documentações e redundâncias. A estrutura textual 

destas mensagens não segue unicamente critérios de relevância estabelecidos pelo 

jornalismo, nem uma ordem narrativa que propositalmente acompanhe o desenrolar dos 

fatos, ainda que algumas vezes o faça ao longo da programação. O tempo 

disponibilizado pelo modelo all-news de cada rede para a transmissão destas mensagens 

atua como limitante da quantidade de dados que serão utilizados.
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Considerações finais

Ao final deste estudo concluímos que os modelos all-news utilizados pelas redes 

de rádio brasileiras CBN e BandNews FM não possuem apenas news, seja no sentido de 

novidade relacionado com os conceitos de notícia, ou seja considerando a definição do 

formato. Este formato, ao ser aculturado no contexto nacional, incluiu especialmente os 

gêneros opinativos, mas também abriu espaço para crônicas e revistas. O all-news

brasileiro define-se pelo caráter informativo da programação, no sentido de uma 

ampliação do universo de cobertura tradicional do jornalismo radiofônico.No entanto, a

partir das especificidades encontradas pudemos também verificar a existência de dois 

modelos distintos de programação all-news, com estruturas de produção, perfil e 

produtos diferenciados.

A importação de gêneros e formatos faz parte da história dos veículos de 

comunicação em nosso país, incluindo o rádio. E acreditamos que, quando sua 

implantação respeita nossa identidade cultural, pode sim inovar e agregar qualidade à 

produção radiofônica brasileira.  

Cada um dos aspectos observados merece certamente um estudo mais 

aprofundado, o que nos deixa com uma sensação de incompletude. Contudo, 

pretendíamos compreender as características gerais destas emissoras, estabelecendo 

uma base para este aprofundamento que esperamos realizar e fomentar em 

oportunidades futuras. 
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