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Tinha tudo para

dar errado, mas...

deu certo!

Imagina-se que uma ideia inovadora nasça a partir de um momento de
rara inspiração, como naquela imagem de histórias em quadrinhos: uma
lâmpada se acende sobre a nossa cabeça e “plim”, a ideia concebeu um
projeto acabado e o sucesso está garantido.
Na abertura deste livro vou contar algumas histórias que até agora eram
restritas aos sócios e alguns colaboradores bem próximos.
Era 25 de Janeiro de 2001. Eu estava de férias do meu trabalho de repórter
e um tanto desiludido com o meu futuro. Aos 36 anos o meu salário pagava
as contas da realidade. Mas não sobrava para os sonhos.
Recebo um convite para divulgar a primeira edição do Fórum Social
Mundial para o Interior do RS. “Para chegar ao Interior é rádio”, defendi.
Montamos uma equipe de quatro Jornalistas. Dois faziam reportagem e
dois transmitiam os boletins por telefone às emissoras. Ao final de cinco
dias de evento, 80 rádios haviam recebido a nossa cobertura.
A conclusão era óbvia: as emissoras tinham muita carência de conteúdo
devido a dificuldades de cobertura fora da sua cidade. Plim: acende-se
a primeira lâmpada. E se buscarmos outros clientes que queiram chegar
neste universo de rádios como notícia? Plim. E se tivermos patrocinadores
que assinem os boletins, relacionando o seu nome a algum conteúdo?
Plim. E se, em vez de transmitirmos por telefone, não criamos um site,
utilizando-se desta novidade tecnológica chamada Internet? Plim.
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Mesmo sem saber, estávamos começando a definir o tal do “modelo do
negócio”.
O nome da empresa nasceu após rabiscos num guardanapo em uma noite de
verão, em Torres:

Radioweb.

Pronto, a ideia já tinha nome, agora era só começar a faturar, pensávamos,
ingenuamente. Quando orçamos o design e a programação do site nos
demos conta que não tínhamos o tal do capital inicial. O custo do site era
inatingível. Troquei um Palio 98 por um Uno 94. A grana que recebi “na volta”
pagava apenas 30% do valor da página. Continuávamos sem site e eu agora
estava com um carro mais velho. Então procuramos a Procergs, empresa de
informática do Governo gaúcho, que nos deu a página pronta e a hospedagem
em troca de patrocínio. Tudo graças ao network, outra palavrinha que
conhecemos depois.
Enquanto o site ganhava vida, íamos cobrindo alguns eventos. E ainda
oferecíamos uma cobertura jornalística atualizada, pois era preciso manter
o interesse das rádios. Plim: era a tal da “fidelização”, outra prática que
adotamos sem saber da existência e do significado da palavra.
Em 23 de agosto de 2001 entra no ar o site da Agência Radioweb. A
empresa nasce após sete meses de gestação. Naquela mesma tarde pedi
demissão da Rádio Gaúcha. No início da noite a Radioweb era lançada na sede
da Associação Riograndense de Imprensa, em Porto Alegre. Agora, além de
transmitir por telefone, também tínhamos uma página na Internet.
Das 100 rádios que começaram conosco, todas do RS, apenas 11 tinham
internet. As demais ligavam para um 0800. Um gasto absurdo de telefone. Ou
seja, até então éramos web mais no nome do que na prática.
Em 2003 a Internet começou a se popularizar. Surgiu a tal da banda larga. Ou
seja, agora você podia telefonar e navegar na Internet ao mesmo tempo, uma
loucura.
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Em 2004, com a empresa quase quebrada, resolvemos abrir uma sede em
Brasília, para dar um “caráter nacional” à Agência, que estava restrita ao
mercado do RS. A cobertura foi ampliada.
De 252 rádios afiliadas pulamos para 1.000 ainda no final de 2004. Em
maio de 2007 chegamos a 1.500. E em abril de 2011 alcançamos a marca
de duas mil emissoras afiliadas.

Por que tinha tudo para dar errado?
Porque era uma aventura criar uma empresa no setor quando já havia um
mercado de comunicação consolidado, dominado por grandes grupos.
Porque havia – e ainda há – uma lenda de que jornalista não sabe
administrar. Eu no máximo havia somado os litros de leite que meu pai
vendia na sua pequena leitaria em Lagoa Vermelha.
Porque o negócio apostava numa tecnologia ainda muito restrita e
precária, pois a Internet era para poucos e não havia banda larga.
Porque os clientes não entendiam o nosso trabalho. Agências de
Publicidade nem nos recebiam. O mercado era refratário a propostas
que envolviam Internet. A verba já estava planejada para os veículos
convencionais.
Porque numa tarde quente de verão tivemos a luz e as linhas telefônicas
cortadas por falta de pagamento. Sem dinheiro, sem telefone, sem luz,
sem ar condicionado.
Porque, em determinada ocasião, a dívida da empresa em impostos
chegou a representar três vezes o valor do meu único bem: um modesto
apartamento no Bairro Azenha, em Porto Alegre.
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Por que deu certo?
Porque não sabíamos que poderia ser impossível e fomos em frente,
transformando dificuldades em possibilidades.
Porque este formato de negócio já existia há 169 anos, guardadas as devidas
proporções. Em 1832, Charles Louis Havas aproveitou-se das estradas de
ferro e do telégrafo aéreo para distribuir notícias de outros países para os
jornais parisienses, criando a Agência Havas.
Porque sabíamos que outros jornalistas já haviam feito distribuição de
notícias para rádios, inclusive com envio de fitas K7 às emissoras que
necessitavam de conteúdo.
Ou seja, de uma forma geral, o que estávamos fazendo já havia sido pensado
na história da comunicação. Aquelas lampadazinhas do “plim” já haviam se
acendido noutros momentos, noutras épocas.
Mas, quando elas se acenderam para nós naqueles novos tempos, no inicio
do século XXI, aproveitamos cada “plim” que tínhamos como se fosse, sim,
uma nova ideia, uma nova inspiração.
A Internet e a rapidez da informação do século XXI reforçam a máxima de
que não há nada que você pense que alguém já não tenha pensado, tentado
realizar ou realizado.
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No entanto, fomos inovadores ao adaptar o radiojornalismo a uma
realidade tecnológica que despontava no horizonte.
Tivemos criatividade para conjugar os nossos interesses, os dos clientes e
os das emissoras, comercial e editorialmente.
Fomos desbravadores de um nicho de mercado mesmo sem saber direito
o que isso significava.
Fomos visionários ao vislumbrar na Internet, ainda lenta, restrita e
precária, a grande alavancadora do nosso negócio.
Mas também tivemos competência para compreender que, apesar da
nobreza da Internet, o Rei ainda era o conteúdo.
Poderíamos ter desistido se soubéssemos que até grandes grupos de
comunicação fracassaram ou encontraram dificuldades em montar serviços
de agências de notícias.
Poderíamos ter recuado se tivéssemos dado ouvidos aos que nos
aconselharam a não tentar a vida de empresários da comunicação, pois
outros já haviam tentado sem sucesso.
Poderíamos ter optado por um bom emprego se soubéssemos que a Agência
Radioweb demoraria seis anos para começar a dar lucros.
Mas nós decidimos avançar...
Hoje, nossa equipe produz em média 70 matérias de rádio por dia, que são
distribuídas no site www.agenciaradioweb.com.br.
Conquistamos a confiança de mais de duas mil emissoras comerciais,
comunitárias e educativas que utilizam nosso conteúdo diariamente.
Estas emissoras realizam mais de oito mil downloads diários da nossa página.
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A cada 10 segundos um boletim da Agência Radioweb é ouvido através de
alguma rádio brasileira.
Cada matéria hospedada na página nacional é veiculada em, no mínimo 300,
emissoras.
Por coincidência – ou não – ao fazer 10 anos alcançamos a marca dos 10 milhões
de downloads do nosso site.
Quanto ao alcance, chegamos a 120 milhões de ouvintes potenciais,
considerando apenas a cidade-sede de cada emissora afiliada.
Somamos 40 prêmios de jornalismo, uma demonstração incontestável da
competência da nossa equipe e da credibilidade do nosso jornalismo.
E, por fim, 20 dias antes do nosso aniversário, em três de agosto, assumimos a
administração e a programação da Rádio Justiça 104.7, emissora do Supremo
Tribunal Federal (STF) com sede em Brasília, com 20 KW de potência.
Nestes 10 anos me convenci de que não há ideia, por melhor que ela seja, que
possa ter sucesso sem perseverança, paciência, profissionalismo, serenidade e
uma boa dose de bom humor.
Que o modelo do negócio pode oferecer uma boa perspectiva de mercado, mas
isso, por si só, não garantirá o sucesso da empresa.
Que há muitos momentos de escuridão, por isso é necessário estar sempre
acendendo luzes pelo caminho.
Paulo Gilvane Borges é o Diretor Geral da Agência Radioweb e foi o fundador da
empresa em 2001.
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Diretores: Geanoni Mousquer, Caroline Mello, Daniela Madeira e Paulo Gilvane Borges.

2001
Janeiro
Paulo Gilvane Borges, Caroline Mello, Daniela Madeira
e Juliana Turatti cobrem a primeira edição do Fórum
Social Mundial e oferecem o conteúdo às rádios do RS.
Em cinco dias, 80 emissoras se “afiliam” à cobertura.

Fevereiro
O nome da empresa nasce a partir de rabiscos em um
guardanapo: Radioweb. Como não foi possível registrar
o domínio www.radioweb.com.br, a empresa nasce
como Agência Radioweb.

Abril/Junho
São realizadas algumas coberturas. Daniela transmite,
por telefone, boletins de uma salinha de 2x2 no
apartamento de Paulo Gilvane.

janeiro de 2001

março de 2001

“Porto Alegre reúne milhares
em contraponto a Davos”

“A maior plataforma petrolífera do
mundo vai para o fundo do mar”

1ª edição do Fórum Social Mundial
14

Brasil

Explosão da P-23
Brasil

Julho
Mariana de Freitas, primeira repórter
da Agência, cobre a Caravana da
Agricultura Familiar com Lula pela
Região Sul.

Agosto
No dia 23 vai ao ar o site da Agência
Radioweb, por volta das 16h. Esta é
a data de nascimento da empresa. A
primeira sede é numa sala de 40m²
no Bairro Teresópolis, em Porto
Alegre.

Dezembro
O ano fecha com 100 rádios e com
a tímida marca de 2.254 acessos
ao site. Apenas 11 tinham Internet,
todas com linha discada.

Lançamento da Agência
Radioweb na Associação
Riograndense de Imprensa.

agosto de 2001

setembro de 2001

“Aqui nesse canto de jardim eu quero repousar
quando chegar o meu dia. Esse é meu testamento”

“Atentados dão início a uma
nova fase da História”

Morre o escritor Jorge Amado.
Brasil

Atendado contra o WTC.
EUA
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2002
Janeiro a Abril
Apesar de ter uma sala alugada, a Radioweb
permanece gravando em estúdio locado, pois
não tem recursos para montar estúdio próprio.

Maio
Monta-se uma ilha de edição na sede, mas
sem isolamento acústico. Para gravar é
preciso fazer silêncio e torcer para o telefone
não tocar durante a gravação.

Agosto
Radioweb comemora um ano e chega a 110
emissoras parceiras, todas do RS.

na web
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O ICQ, o precursor dos batepapos instantâneos, chega
a 200 milhões de downloads.
Blogs começam a se difundir
pela internet.

janeiro de 2002
Euro circula como
moeda única.

Outubro
Primeira cobertura eleitoral da Agência
Radioweb. Lula é eleito Presidente.

Novembro
Agência comemora a conquista de
três prêmios em pouco mais de 1 ano
de atuação: 1º lugar no Premio Press,
categoria Web, 1° lugar no Prêmio Direitos
Humanos e Menção Honrosa no Premio
da Associação Riograndense de Imprensa
(ARI).

Dezembro
Número de rádios sobe para 120, mas
o acesso ao site cresce pouco - 12.276
acessos, média de mil por mês. A maioria
das rádios permanece gravando por 0800.

abril de 2002
Hugo Chaves sofre tentativa
de golpe, mas 24h depois
reassume o poder.

outubro de 2002

Lula vence Serra no segundo
turno e PT chega ao Planalto
depois de três tentativas
frustradas.
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2003
Março
Mariana de Freitas conquista o 1º
lugar no Prêmio Docol de Jornalismo
com especial sobre o uso racional da
água.

Julho
Radioweb termina com o serviço
0800 e passa a operar somente pela
Internet.

Setembro
Agência Radioweb faz a sua
primeira cobertura internacional.
Paulo Gilvane Borges acompanha
a missão do Governador Germano
Rigotto à Europa.

na web

Ano de lançamento do
Skype e do Browser
gratuito Mozilla Firefox.
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fevereiro de 2003
A ovelha Dolly, primeiro animal clonado no
mundo, é sacrificado aos seis anos. Ônibus
Espacial Columbia se desintegra ao reingressar
na atmosfera e sete astronautas morrem.

Novembro
Pesquisa identifica que já são 146 rádios
que utilizam o conteúdo da Agência. A
novidade é a entrada de rádios de outros
estados, que pedem conteúdos nacionais.

Dezembro

Agência conquista mais dois prêmios de
Jornalismo (Prêmio Senai de Reportagem
e Direitos Humanos). Já são seis em
pouco mais de dois anos.

março de 2003
EUA invadem o Iraque em
busca de armas de destruição
em massa.

dezembro de 2003

Senado aprova Reforma da
Previdência, primeira grande
vitória de Lula no Congresso.
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Equipe de Porto Alegre

2004
Janeiro
Radioweb cobre despedida de FHC e posse
de Lula.

1º de Março
Inicia-se a operação, em Brasília, com o
jornalista Geanoni Mousquer. A primeira
sede tem uma pequena sala, sem estúdio.
Apenas uma repórter cobre a Capital
Federal.

Abril
Vai ao ar o novo site, agora com cobertura
nacional. Em poucos dias, o número de
rádios salta de 180 para 252.

Maio
Número de rádios afiliadas chega a 400.

na web

Orkut vira febre no Brasil
e Mark Zuckerberg cria o
Facebook.
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junho de 2004
Morre Leonel Brizola, líder trabalhista
que resistiu à Ditadura. Foi Governador
do RS e do RJ.

Julho

Empresa muda de sede em Porto Alegre,
indo para a Rua São Manoel, no Bairro
Rio Branco. A nova estrutura tem dois
estúdios.

Agosto
No dia 3 o acesso ao site passa a ser
somente para rádios cadastradas, com
acesso mediante senha. Site passa a ter
controle quantitativo e qualitativo do
aproveitamento dos boletins.

Novembro
No dia 15 a Radioweb atinge o número
de 1.000 Rádios Afiliadas. Empresa já
tem 21 profissionais trabalhando em
Porto Alegre e Brasília.

Dezembro
Ano termina com 1.100 emissoras
afiliadas. O site registra 117 mil acessos
e 257 mil downloads.

agosto de 2004
Brasil volta da Olimpíada de Atenas
com 10 medalhas, quatro de ouro.
Maratonista Vanderlei Cordeiro é
bronze, apesar de ter sido “atacado”
no meio da prova por Irlandês maluco.

dezembro de 2004

Tsunami devasta Indonésia,
Sri Lanka e Índia. Morrem
220 mil pessoas, 167 mil só na
Indonésia.
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2005
Março
Sede de Brasília comemora 1 ano.

Abril
Prêmio Embrapa de Jornalismo.

Junho
Lançado serviço de Rádio Online Corporativa.

Julho
Novo site no ar, com mais áreas para
conteúdo.

na web
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Steve Chen e Chad
Huley criam o site de
compartilhamento de vídeos
YouTube. Google desenvolve
o Google Earth.

junho de 2005
Deputado Roberto Jefferson (PTB)
denuncia o Mensalão e gera a maior
crise do Governo Lula.

Agosto
Empresa completa 4 anos. Coberturas
das CPI´s do Mensalão, dos Correios
e do Jogo do Bicho potencializam o
crescimento de rádios e site bate recorde
de acessos e downloads.

Outubro
Vai ao ar a primeira rádio corporativa
administrada pela Agência Radioweb, a
Rádio Indústria, da CNI.

Dezembro
Ano fecha com 1.400 emissoras parceiras
e 599 mil downloads. Radioweb já
coleciona 15 prêmios de jornalismo.

agosto de 2005
Através de um túnel, quadrilha leva
165 milhões do Banco Central, em
Fortaleza. É o maior roubo da história
do Brasil.

outubro de 2005

Plebiscito decide manter
venda de armas no Brasil.
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2006
Março
A Rádio Sorriso, de Mato Grosso, faz o
download que marca 1 milhão de boletins
baixados da página, contagem feita a partir de
3 de agosto de 2004.

Junho
Novo site é lançado. Radioweb já tem uma
média de quatro mil downloads diários.

Agosto
Radioweb completa cinco anos e atinge 100
milhões de ouvintes potenciais considerando
apenas a população da cidade sede de cada
emissora.

na web

Julian Assange cria o
Wikileaks e o Twitter é
lançado.
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agosto de 2006
Fidel deixa o comando em Cuba,
substituído pelo irmão, Raul Castro.

Outubro
Eleições de 1º de outubro e acidente com
avião da Gol, ocorrido em 29 de setembro,
geram recorde de acessos ao site.

Dezembro
Mariana de Freitas conquista primeiro
prêmio internacional em certame
promovido pela Secretaria Regional Latino
Americana de La Unión Internacional
de Trabajadores de la Alimentación y la
Agricultura, com sede no Uruguai.

Equipe de Brasília

setembro de 2006
Queda de avião da Gol choca o
Brasil. 155 pessoas morrem.

dezembro de 2006

Saddam é enforcado no
Iraque. Pinochet morre aos 91
anos, em Santiago do Chile.
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2007
Março
Daniela Madeira se transfere para São Paulo,
onde começa a atuar como Diretora da
empresa para a Região Sudeste.

Maio
Alcança-se a marca de 1.500 rádios. Lançada
a campanha “O Brasil tem voz”, em que
destaca a abrangência da cobertura, que já
atinge todo o País. Novo site vai ao ar.

Agosto
Radioweb chega aos seis anos com 1.600
rádios e uma média de 6 mil downloads
diários. Empresa já tem dois canais de rádios
corporativas (Rádio OAB/RS e Rádio Indústria)
e um canal de TV Web (TV MDS, do Ministério
do Desenvolvimento Social).

na web

Apple lança o iPhone e
Google anuncia versão em
português do YouTube.
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janeiro de 2007
Lula assume a Presidência em
segundo mandato.

Novembro
Segundo prêmio internacional
de jornalismo da Radioweb,
promoção da Sociedade
Interamericana de Cardiologia.
Alexandra Fiori obtém o 1º lugar.

Dezembro
Pesquisa avalia qualidade
jornalística da Radioweb com
1.545 emissoras. Os conceitos de
Ótimo e Bom alcançam 98% (63%
ótimo e 35% Bom).

julho de 2007
Antônio Carlos Magalhães, um dos homens
mais poderosos da República, morre aos 79
anos. Tragédia com avião da Tam deixa 199
mortos, o maior acidente aéreo do Brasil.

outubro de 2007

Brasil é escolhido para sediar
a Copa do Mundo de 2014.
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2008
Abril a Junho
Coberturas internacionais na Alemanha (Feira de
Hannover), Bélgica (União Europeia, em Bruxelas)
e em Rimini, na Itália (Jogos Mundiais da
Conféderation Sportive International du Travail).

Junho
Assinado acordo de cooperação com Abert
para produção de conteúdo de interesse da
Radiodifusão.

Julho
Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
(INPI), reconhece e concede as marcas Radioweb
e Agência Radioweb.

Agosto
Empresa comemora sete anos com 1.715
emissoras afiliadas.

na web
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Segundo o Ibope, Brasil
apresenta 41,6 milhões
de pessoas com acesso à
internet.

julho de 2008
Ingrid Betancourt, 46, é resgatada
na selva colombiana após seis anos e
meio de cativeiro junto às Farc.

Novembro
Nasce a marca guarda-chuva
RW Mídias. Além da Agência
Radioweb, a nova marca abriga
os serviços de Rádio Online
Corporativa, TV Web Corporativa
e Transmissões ao vivo pela
internet.

Dezembro
Ano fecha com 1.750 Emissoras
Afiliadas.

setembro de 2008
Auge da crise do sistema de crédito
hipotecário nos Estados Unidos, com
quebradeira geral dos grandes bancos. Crise
se alastra pela Europa e pelo mundo.

novembro de 2008

Barack Obama é eleito
presidente dos Estados
Unidos, o primeiro negro a
ocupar o cargo.
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2009
Março
Radioweb estreia a utilização do Microblog
Twitter, com a transmissão ao vivo da sessão
do STF que julga a constitucionalidade do
diploma de jornalista.

Abril
Pela primeira vez a Radioweb ultrapassa a
marca de sete mil downloads num único dia:
7.138 em 13 de abril.

Julho
Firmado acordo operacional com Rádio
França Internacional (RFI) para distribuir
conteúdos em português no Brasil.

na web

Microsoft cria ferramenta
de busca Bing.
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abril de 2009
STF derruba Lei de Imprensa.

Agosto
Empresa comemora oito anos
com 1.880 emissoras afiliadas.

Novembro
Sede de Brasília se transfere para
o Complexo Empresarial Brasil 21,
com uma estrutura de 240m². São
três estúdios, Redação ampla e
mais cinco salas.

Dezembro
Lançamento da página em
Espanhol, projeto em parceria
com o Itaú Cultural. Página fica
no ar até fevereiro de 2011.

junho de 2009
Avião da Air France cai no Atlântico
e causa 228 mortes - 58 são
brasileiros. Nos EUA, morre Michael
Jackson.

outubro de 2009

Brasil vence disputa pelas
Olimpíadas de 2006.
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2010
Janeiro
Abertura da Sede em São Paulo, na tradicional
Avenida Paulista, nº 807, no conhecido endereço
do Edifício Winston Churchill.

Maio
Depois de nove anos de batalha, conquista-se o
domínio www.radioweb.com.br.

Agosto
Nove anos, 1.900 emissoras afiliadas, alcance
potencial de 110 milhões de ouvintes.

Outubro
Momento histórico do Rádio: Agência Radioweb
coloca 543 emissoras em Rede, via web, durante a
cobertura do primeiro turno das eleições. São 17
horas de transmissão ao vivo.

na web

iPhone 4 chega ao Brasil e
Foursquare ganha projeção
nacional.
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maio de 2010
Vulcão Islandês fecha o espaço aéreo
da Europa. Senado brasileiro aprova o
projeto Ficha Limpa.

Novembro
Nova transmissão ao vivo, no
segundo turno das eleições, com
367 emissoras em Rede.

Dezembro
Ano termina com 1.950 rádios
afiliadas e quase 2 milhões de
downloads da página da Agência.

outubro de 2010
Chile resgata 33 mineiros presos em mina de
cobre há 69 dias. Dilma é eleita a primeira
mulher presidenta do Brasil.

novembro de 2010

Forças policiais tomam o
Complexo do Alemão, no Rio de
Janeiro. Imagem de fuga em massa
de traficantes ganha o mundo.
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Equipe Rádio Justiça:
Priscila Machado (editora)
Adriana Nacimento (redes sociais internet)
Simone Oliveira (redes sociais/internet)
Henrique Paranhos (preposto)
Julio Cesar da Glória (Operador de áudio)
Valéria Rodrigues (editora/apresentadora)
Artur Filho (reporter/apresentador)
Tatiana Azevedo (editora/apresentadora)
Ingrid Souza (editora)
Fernando Dias (produtor)
Alexandra Fiori (coordenadora)
Fabio Ruas (reporter/apresentador)
Valter Lima (apresentador)

2011
Março
Radioweb é Tri no Troféu Mulher Imprensa.
É o quadragésimo prêmio da história da
Agência em 10 anos.

Abril
Chega-se a marca de 2.000 rádios. São feitos
em média 8 mil downloads diários da página
da Agência.

Agosto
Agência Radioweb assume operação e
programação da Rádio Justiça, do STF,
após concorrência iniciada em maio. São
contratados 35 profissionais entre jornalistas e
radialistas.
23 de agosto, Agência Radioweb
comemora 10 anos.
Rádio Justiça opera em FM no
prefixo 104,7 com 20Kw de potência

na web
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Wikileaks divulga
conteúdos sigilosos e
gera fúria de governantes
mundiais.

fevereiro de 2011
Revolta derruba Hosni Mubarak, do
Egito. Protestos se estendem pela
África e Oriente Médio.

Setembro
No dia 6, às 7h08min a Rádio Vitoriosa
AM de Araguari (MG) faz o download
de número 10 milhões.

Dezembro
Lançada a Rede Radioweb Sat,
com o Giro Brasil On-line, programa
diário entre 7h e 8h, em rede com 25
emissoras.

março de 2011
Terremoto e Tsunami devastam o Leste
do Japão. Governo estima 29 mil entre
mortos e desaparecidos.

outubro de 2011

Khadafi é morto na Líbia, mais
um desdobramento da Primavera
Árabe que atinge o Norte da África
e o Oriente Médio.
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Depoimentos
das Rádios
A Agência Radioweb trouxe um novo conceito
de radiojornalismo. As reportagens, sempre
bem produzidas, dão o tempero necessário
para qualquer rádio que se preze por um bom
jornalismo, dinâmico, criativo e atual

Parabéns Radioweb, são 10 anos, de muita luta e junto
com essa luta veio o sucesso. Nossa emissora ganhou
nova vida, pessoas me param na rua para falar das
notícias que ouvem na emissora

Rádio Rochedo FM
Ibititá (BA)

Rádio Boas Novas FM
Manaus (AM)

Parabéns Agência Radioweb pelos 10 anos de
sucesso. Vocês têm sido um instrumento de
cidadania, informando de forma consciente, o
mais completo noticiário, de forma clara, objetiva
e muito eficiente para o ouvinte

Rádio São Pedro FM
Jucás (CE)

Ser parceira da Agência Radioweb garante a
dinâmica do nosso jornalismo. É como se nossa
emissora tivesse repórteres em todos os cantos
do Brasil

Rádio Itabira AM
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Itabira (MG)

Quando quero que as notícias corram na veia
bombando informações até o cérebro, o primeiro
nome que me vem à mente é Agência Radioweb.
E assim inicio o jornal

Rádio Educadora FM
Caldas Novas (GO)

A Radioweb é o nosso pulmão, coração e energia
de nossa equipe de jornalismo, essencial para o
nosso dia-a-dia

Rádio Luz da Vida
Goiânia (GO)

A informação divulgada de forma precisa, sem
fugir dos princípios éticos, alcança seus objetivos
e conquista a credibilidade dos ouvintes.
Parabéns Agência Radioweb pelos 10 anos de
compromisso verdadeiro com a informação

A comunicação cumpre o seu papel quando une,
informa e revela os fatos para a população. Este
compromisso a Radioweb assumiu e cumpre
com o Brasil. Parabéns Equipe Radioweb

Rádio Cultura AM
Além Paraíba (MG)

Rádio Cidade de Vitória
Vitória do Mearim (MA)

A Radioweb é um canal democrático de comunicação que
permite, junto com as rádios parceiras, que as informações
cheguem ao público em geral. Esse papel é fundamental
para que a sociedade, munida desse conteúdo
informativo, tenha uma postura crítica necessária para o
desenvolvimento de nosso país

Rádio Elo FM

Ao descobrir o site, nossa... Como ajudou o
departamento jornalístico da emissora. O
apresentador do jornal lia muito texto e agora essa
opção de baixar áudio, nossa, tem facilitado muito,
ainda mais por se tratar de uma rádio de interior.
Parabéns ao site e todos que fazem ele

Rádio Progresso
Alta Floresta (MT)

Belo Horizonte (MG)

Benevolência, astúcia, ou projeto de um sábio! Seja
o que for a Agência Radioweb, com uma dessas
palavras rompe todas as barreiras e chega à frente!
(...) Nós precisamos mostrar para nosso município
os acontecimentos do Brasil e do mundo, e isso só
é possível através da parceria da maior agência de
notícias para rádios do Brasil

Rádio Cidade FM de Itanhangá
Itanhangá (MT)

O Rádio Brasileiro tem o seu divisor de águas: antes
e depois da Radioweb. Falo em nome de todas as
emissoras de pequeno porte e que não têm condições
de manter um profissional de plantão para cobrir
fatos importantes e distantes de sua região. Parabéns
Agência Radioweb por tudo que tem feito pelo rádio
brasileiro e pelos brasileiros

Rádio Suaçuiense FM
Santa Maria do Suaçuí (MG)
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A Agência Radioweb é nosso portal de
conhecimento sobre tudo o que acontece
no Estado, no Brasil e no mundo. Qualidade,
precisão e competência

Rádio Criativa FM

Radioweb, além de informação, ajuda na construção
cultural do país. Não existe um povo culto se não houver
um veículo sério com informações sérias. Parabéns

Rádio Mais AM
São José dos Pinhais (PR)

Anta Gorda (RS)

É com prazer que somos uma das primeiras rádios
parceiras da RW. Uma década com cada dia um passo
a diante. Parabéns pelo profissionalismo e crescimento

A Radioweb é o principal instrumento de reportagens
para rádio do Brasil, principalmente para as que não tem
condições como é o caso da nossa. Através das matérias
que são feitas pela Radioweb deixamos a população bem
informada. Parabéns pelos dez anos

Rádio Sarandi AM
Sarandi (RS)

Rádio Canaã FM
Ji-Paraná (RO)

Parabéns pelo ótimo trabalho. Informação compartilhada,
esse é o papel da Agência Radioweb com a globalização
A Agência Radioweb uniu o rádio e a internet
e transformou-se no mais poderoso veículo
de informação do País. Parabéns, vocês
representam a democracia em ação

Rádio Grande Rio
Cabrobó (PE)
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Rádio Gazeta AM
Carazinho (RS)

A Agência Radioweb possibilita há 10 anos que
emissoras do Interior possam reproduzir um
material informativo com a mesma qualidade ou
melhor do que grandes redes de rádio

A Radioweb funciona como o coração do
radiojornalismo no Brasil. Sem a Agência o
noticiário certamente perderia a vitalidade

Rádio Educativa Univali FM
Itajaí (SC)

Rádio Germânia FM
Teutônia (RS)

A Agência Radioweb ocupa um papel de grande
relevância na Radiodifusão Brasileira pelo conteúdo
de alto nível que disponibiliza às suas afiliadas e pela
praticidade que oferece aos profissionais do rádio.
Feliz Aniversário

Rádio Upacaraí AM

“A Educadora Fafit brinda a Radioweb. Estamos
juntos desde o início, no tempo que a internet era
discada, tínhamos que ter muita paciência para
baixar os áudios que demoravam, demoravam.
Parabéns pela perseverança e pelo dinamismo

Rádio Educadora Fafit
Itararé (SP)

Dom Pedrito (RS)

Sem a Agência Radioweb meu programa não
existiria. Até mesmo o Rádio não seria rádio sem
a Agência Radioweb

Os ouvintes da Rádio Z FM são privilegiados, pois
recebem diariamente a presteza e confiabilidade da
informação jornalística de qualidade enviada pela
equipe da Agência Radioweb

Rádio Z FM
Mauá (SP)

Rádio Piratininga AM
Jaú (SP)
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Depoimentos
de Associações
Ao completar uma década de atividades, a
Agência Radioweb se firmou como uma referência
em produção de conteúdo jornalístico em
áudio no país.
Oriundos do rádio, vocês apostaram no avanço da
tecnologia e na qualidade do conteúdo oferecido às
emissoras para alcançar esta posição no mercado.
Parabenizo os sócios e colaboradores da Radioweb
pelas conquistas e pela coragem e competência
que demonstraram, em 2001, ao inovar numa área
dinâmica e complexa como a da comunicação.

Emanuel Soares Carneiro
Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão - ABERT

Desde que nasceu, a Radioweb vem conquistando
cada vez mais espaço no radiojornalismo.
Um instrumento que dissemina há 10 anos a
informação de maneira rápida e direta, e que
conquistou cobertura nacional apoiada em
uma forte rede de emissoras parceiras. Felicito
toda equipe pelo trabalho jornalístico que
desempenha. E parabéns à Radioweb por ser uma
excelente geradora de conteúdo que enriquece
a programação das emissoras de rádio e faz
com que os ouvintes tenham cada vez mais um
conteúdo de alta qualidade ao seu dispor.

Alexandre Gadret
Presidente da Associação Gaúcha de Emissoras
de Rádio e Televisão - Agert
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Há dez anos a radiodifusão mineira acompanha de
perto o pioneirismo do trabalho desenvolvido e os
serviços prestados para a comunicação brasileira
pela Agência Radioweb. Pelo destacado e relevante
trabalho realizado até aqui, nossos aplausos e nosso
reconhecimento diário. Parabéns!

Agostinho de Rezende Campos
Presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão – AMIRT

Dez anos na construção do sucesso.
A Agência Radioweb, comandada por Paulo Gilvane,
alcançou uma marca realmente extraordinária.
São dez anos de atividades numa área ainda não
plenamente conhecida, o que credencia ainda
mais seus idealizadores. Distribuindo conteúdo
jornalístico em áudio para milhares de emissoras
em todo o Brasil, a Radioweb contribui para
que o rádio continue sendo o melhor veículo de
transmissão da informação no mundo.
A Associação Riograndense de Imprensa (ARI), que
sempre acreditou no empreendimento, expressa os
seus melhores votos de continuado sucesso.

Ercy Pereira Torma
Presidente da ARI, Associação Riograndense de Imprensa

A Radioweb é ferramenta fundamental para a
qualidade de conteúdo das emissoras de Rádio
Pernambucanas. A qualidade no conteúdo e
a excelência dos profissionais dessa Empresa
nos asseguram a inovação que certamente
teremos nessa próxima década. Parabéns a
todos e vamos ao centenário!

Cleo Nicéas
Presidente da Associação das Empresas de Rádio e
Televisão de Pernambuco - Assepe
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Sócios

Paulo
Gilvane Borges
Ele é o empreendedor nato: abre um negócio na cabeça a cada
3 dias. E que cabeça. Está 98% do seu tempo de bom humor
e até quando dá bronca não parece muito sério. Tem uma
capacidade admirável de lidar com as adversidades e habilidade
ainda maior de transformar fatos em números.
Na Agência Radioweb, juntou a fome com a vontade de comer:
o carinho que as rádios têm pela agência se comprova pelo
número de downloads, que ele sempre tem na ponta da língua.
O Gilvane já trabalhou em uns 500 lugares que estão no nosso
imaginário popular e até hoje é comum ele começar um assunto
com: “Quando eu trabalhei em tal lugar...”. Normalmente, a
parábola tem um desfecho que vai ser útil para o ouvinte. E
esses ensinamentos, que vão desde acender fósforos na sola de
uma bota até dirigir uma uma empresa, são o que mais cativa as
pessoas ao seu redor.
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Caroline
Mello
A Carol ajudou a Radioweb nascer e a dar o nome
à criança. É uma das mães da Radioweb. A Carol
vive nos puxando para a realidade quando estamos
“viajando”. Sempre quando há uma decisão
importante a ser tomada, ninguém toca adiante sem
saber a posição da Carol. E não só quando envolve
dinheiro, já que ela é a diretora responsável pelas
finanças. Ela sempre tem um detalhe a acrescentar,
uma correção a fazer, assim como alguém que orienta
o filho que começa a sair sozinho. A Carol se acha a
mais realista da empresa, mas é a mais sonhadora.
A diferença é que depois da comemoração ela puxa
o freio de arrumação para deixar tudo no seu devido
lugar, de uma maneira racional, emocionalmente
falando.
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Sócios

Daniela
Madeira
Quando a empresa começou, a Dani ficava o dia todo
ligando para as rádios para oferecer boletins. Depois foi
chefe de reportagem, sem muito jeito pra coisa. Ambiciosa
e abusada, se ofereceu para gerenciar a empresa. Acabou
virando sócia e Diretora. Em 2007, quando foi a São Paulo
para um evento, voltou para Porto Alegre dizendo que
queria abrir uma sede da Radioweb na capital financeira
do País. Assim, como quem vai à padaria comprar pão para
o café da manhã e volta com um projeto de vida. Teve
coragem de enfrentar o maior desafio da empresa dos
últimos cinco anos e demonstrou uma capacidade incrível
de superação, transformando-se numa ótima negociadora.
Ah, ela tem um casal de filhos: o Joaquim e a Radioweb.
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Geanoni
Mousquer
Quando convidamos o Geanoni para abrir a
sede em Brasília, ele não hesitou. Os primeiros
oito meses foram de muitas dificuldades. Ele
teria tudo para desistir, pois estávamos sem
dinheiro e vivendo de perspectivas. Com 12
anos de trabalho em Brasília, ele não teria
dificuldades de encontrar outro caminho. Mas
o Geanoni persistiu e não nos abandonou no
momento mais difícil. É a pessoa ideal para um
brainstorm, pois ele levanta as possibilidades
mais improváveis. E não é que algumas se
tornam realidade? O Geanoni nunca desiste de
um projeto, esgota todas as possibilidades. É
obstinado, persistente, não se abate – exceto
quando o Grêmio perde. Além de ter todas as
qualidades de um ótimo sócio, o Geanoni ainda
nos oferece dois atributos muito especiais: a
amizade e a lealdade.
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Radioweb em

Aproveitamento

Números

e veiculação

São produzidas em média 70 matérias por dia, 1.500 por mês.
As rádios fazem mais de 8 mil downloads diários do site da Agência,
média de 350 por hora, 6 por minuto.
Ou seja, a cada 10 segundos um boletim da Agência Radioweb é
veiculado em alguma emissora brasileira.

2001 a 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
O download de número 10 milhões foi feito em 6/9/2011, às 7h08min pela
Rádio Vitoriosa, de Araguari (MG)
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Pesquisa com as rádios indica que
91% dos boletins baixados vão ao
ar. Ou seja, de cada 10 boletins
baixados, em média, 9 vão ao ar.

2.100.000

1.948.691

1.748.083

1.525.937

1.408.491

1.098.185

599.148

257.111

Não Contabilizado

Em seis de setembro de 2011, às 7h08min, a Rádio Vitoriosa de
Araguari (MG) realiza o download de número 10 milhões.

Em média, cada boletim na
página nacional alcança 300
aproveitamentos de rádios.
As matérias mais relevantes são
veiculadas por até 800 emissoras.

A maior causa de “perda” é o
tempo gasto além do previsto
pelos apresentadores em
entrevistas, comentários, etc.

7%

rádios

Educativas

2.029 Rádios Afiliadas

50%

43%

Comunitárias

Comerciais

32%
Rádios AM

68%
Rádios FM

- Presença em 1.317 cidades brasileiras.
- Considerando apenas as cidades sedes das
emissoras, a Radioweb tem um alcance potencial de
120 milhões de brasileiros.
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SE
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S
NE
CO
N

9 rádios

101 rádios

187 rádios

466 rádios

631 rádios

635 rádios

Presença por Estado
Presença por Região

Exterior

Perfil das

IDADE PREDOMINANTE
DOS OUVINTES:

rádios

acima de 40 anos

15 a 24 anos

25 a 39 anos
HORÁRIO PREDOMINANTE
DO JORNALISMO:

HORAS DIÁRIAS OCUPADAS
PELO JORNALISMO:
manhã
mais de 8
horas por dia

tarde

noite

- 95% das emissoras têm Internet Banda Larga

até 5 horas
diárias

entre 5 e 8
horas por dia

- 84% têm site e transmitem o som da Rádio
- 13% são ligadas a instituições religiosas
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Nosso

conteúdo

QUALIDADE
DO JORNALISMO:

boa

QUALIDADE
DE ÁUDIO:

bom

ótima

50

ótimo

Cobertura das

emissoras

50 a 100 mil

100 a
200 mil

20 a 50 mil

10 a 20 mil
até 10 mil
acima de
1 milhão
200 a 500 mil
500 a
800 mil

800 mil
a 1 milhão

Cobertura em número de habitantes (somente rádios comerciais).
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Nossos

Prêmios
• Prêmio Coletiva Net 2011 – Categoria Agência de Notícias
• Prêmio Troféu Mulher Revista Imprensa 2011 – Jornalista Alexandra Fiori
• Prêmio Liquida Porto Alegre de Jornalismo 2011 – 1º Lugar em
Radiojornalismo, Reportagem Raquel Schneider
• II Prêmio SBIM de Jornalismo em Saúde Infantil 2010 – 2º lugar em
Radiojornalismo - Valéria Rodrigues
• VI Prêmio AMB de Jornalismo 2009 – Reportagem de Alexandra Fiori e Walmor
Parente - 3º Lugar em Radiojornalismo
• V Prêmio Abecip de Jornalismo 2008 – Reportagem de Alexandra Fiori – 2º
Lugar em Radiojornalismo
• Prêmio Fecomércio RJ 2008 – Troféu de Jornalismo – 1º lugar – Reportagem de
Alexandra Fiori e Tatiana Golgo
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• Troféu Mulher Imprensa 2008 – Jornalista de Web –
Raquel Schneider

• Prêmio Troféu Mulher Imprensa 2007 – 1º lugar
categoria jornalista Internet – Repórter Mariana de Freitas

• II Prêmio Latino-Americano de Jornalismo em Saúde
Cardiovascular 2007 – 1º lugar – Reportagem Alexandra
Fiori e Ingrid Silveira

• II Prêmio Abimilho de Jornalismo 2006 – 1º lugar
categoria Rádio com a série “Merenda Escolar Balanceada”.
Autores: Alexandra Fiori e Giulianno Cartaxo.

• Prêmio ANTF de Jornalismo 2007 - Associação Nacional
dos Transportadores Ferroviários – 1º lugar Categoria Rádio Reportagem de Alexandra Fiori

• Premiação Especial do XXIII Prêmio Direitos
Humanos de Jornalismo 2006 com Secretaria Regional
Latino Americana de La Unión Internacional de Trabajadores de
la Alimentación y la Agricultura (Uruguai). Categoria Geral com
a série de matérias “Florestas Comerciais: Economia versus
Meio ambiente”. Autores: Mariana de Freitas e Tatiana Golgo.

• 1º Prêmio Mongeral Imprensa 2007 – 1º lugar categoria
rádio - Reportagem de Alexandra Fiori e Maurício Boff
• Prêmio IGE de Jornalismo 2007 – 1º lugar categoria
rádio – Reportagem Alexandra Fiori
• Prêmio Mérito Municipalista da Associação
Brasileira de Municípios 2007 – Destaque em
Comunicação

• Prêmio Abecip de Jornalismo 2006 – 2º lugar categoria
Sistema Financeiro Habitacional Mídia Eletrônica com a matéria
“Casa Própria”. Autores: Alexandra Fiori e Giulianno Cartaxo.
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• Prêmio ABS de Jornalismo 2006 - 1º lugar categoria Rádio com a série “Rodovias
Brasileiras”. Autores: Alexandra Fiori e Fernanda Aldabe.
• Prêmio João Valiante de Jornalismo Ambiental 2006 - 1º lugar categoria Mídia
Eletrônica com a série “De catadores de lixo a agentes ambientais”. Autores: Alexandra Fiori
e Alexandra Bicca.
• Prêmio Massey Fergusson 2006 – 1º lugar categoria Internet com a matéria “Mau
tempo no Campo: Empresários e agricultores tentam reverter o resultado negativo da
estiagem na economia brasileira”. Autores: Alexandra Fiori e Fernanda Aldabe.
• Prêmio Setcergs de Jornalismo 2005 – 1º lugar categoria Rádio com a série “Rodovias
Brasileiras”. Autores: Alexandra Fiori e Fernanda Aldabe.
• Prêmio ARI de Jornalismo 2005 – 2º lugar Categoria Rádio com a matéria “Mau tempo
no Campo: Empresários e agricultores tentam reverter o resultado negativo da estiagem na
economia brasileira”. Autores: Alexandra Fiori e Fernanda Aldabe.
• Prêmio Associação Nacional dos Transportadores Ferroviários 2005 – 1º lugar
categoria Rádio com a série “Ferrovias Brasileiras: Passado, Presente e Futuro”. Autores:
Mariana de Freitas e Fernanda Aldabe.
• Prêmio Fepam de Jornalismo Ambiental 2005 – 1º lugar categoria Mídia Eletrônica
com a série “Delta do Jacuí: Parque ou área de Proteção Ambiental?”. Autores: Denise De
Rocchi e Tatiana Golgo.
• Prêmio Embrapa 2005 – 1º lugar categoria Rádio com a matéria “Pesquisas buscam
a sanidade animal para levar segurança a produtores e à mesa do consumidor”. Autores:
Alexandra Fiori e Fernanda Aldabe.
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• Prêmio Emater 2005 – 3º lugar categoria Rádio
com a série especial “Agroecologia”. Autores: Denise De
Rocchi e Fernanda Aldabe.
• Prêmio Docol Ministério do Meio Ambiente
2005 – 3º lugar categoria Rádio com a série “O Reúso da
água”. Autores: Mariana de Freitas, Rafael Limberguer e
Alexandra Bicca.
• Prêmio “Contribuição Especial à Comunicação
Social” 2004 – Associação Riograndense de Imprensa
– ARI. Homenagem à Agência Radioweb.
• Prêmio Press 2004 – 1º Lugar Categoria Jornalista
de Web para Paulo Gilvane Borges.
• Prêmio Docol/Ministério do Meio Ambiente
2003 – 1º lugar categoria Rádio com a série “Planeta
Água”. Autores: Mariana de Freitas e Rafael Limberguer.

• Prêmio Senai de Reportagem 2003 – 3º lugar
categoria Midia Eletrônica com a série “Educação
profissionalizante para Pessoas Portadoras de
Deficiência”. Autor: Mariana de Freitas.
• Prêmio Direitos Humanos 2003 – Menção
Honrosa para Agência Radioweb oferecida pela
Assembléia Legislativa-RS, Unesco e Fundação Maurício
Sirotsky Sobrinho.
• Prêmio Press/Embratel 2002 - 1º lugar categoria
Jornalista de Web para Paulo Gilvane.
• Prêmio Direitos Humanos 2002 – 1º lugar
categoria Mídia Eletrônica para produção em rádio.
Autores: Toda a equipe de reportagem.
• Prêmio ARI de Jornalismo 2002 - Menção
Honrosa da categoria Produção em Rádio para Agência
Radioweb. Autores: Toda a equipe de reportagem.
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Sedes e

equipes
Equipe de

Porto Alegre
Gustavo Zaro (webmaster),
Rosa Ester Gelati
(comercial), Denise De
Rocchi (repórter),
Deise Pavani (auxiliar
administrativa), Mariana
de Freitas (coordenadora
de jornalismo), Márcio
Meneghini (repórter),
Caroline Mello (diretora
regional sul),
Raquel Schneider (repórter),
Maria Dolores (auxiliar)
Anelise De Carli (repórter)
e Aline Fogaça (gerente
administrativa).
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Equipe de

Brasília
Geanoni Mousquer (Diretor DF), Apolos Neto
(repórter), Ilnete Figueiredo (secretária), Valéria
Rodrigues (repórter), Bárbara Michelini (repórter),
Walmor Parente (gerente de jornalismo da
Agência Radioweb), Natália Carmino (assistente
administrativa), Alexandra Fiori (gerente de jornalismo
da Rádio Justiça) e Loreni S. e Oliveira (comercial).
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Equipe de

São Paulo
Mônica Silva (secretária), Raquel
Sander (repórter) Paulo Gilvane Borges
(diretor), Daniela Madeira (diretora)
Lúcia Rodrigues (repórter) e Felipe Zboril
(repórter).
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Evolução

RW Mídias
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