
 

 

 

Transmissão do Paulistão 2020 

Agência Radioweb e PATEC 

 

A iniciativa: 

- Agência Radioweb e PATEC se uniram para oferecer a transmissão dos principais 

jogos do Paulistão 2020 para as rádios interessadas em conhecer e retransmitir o 

conteúdo. 

- As transmissões estão sendo disponibilizadas, inicialmente, às emissoras comerciais 

situadas em cidades com mais de 80 mil habitantes.  

- A iniciativa é considerada um “laboratório” para a transmissão de futuros 

campeonatos. Ajustes serão feitos à medida que os jogos ocorrem, conforme a nossa 

percepção e a contribuição das rádios. 

- O calendário dos jogos que serão transmitidos está disponível na página da 

transmissão. 

- A partir dos próximos campeonatos, daremos exclusividade no município para a 

emissora que primeiro firmar o interesse pelo conteúdo. 

- As rádios que aderirem NÃO serão obrigadas a transmitir todos os jogos. 

 

Roteiro e plástica da transmissão: 

- Todas as transmissões seguem o mesmo padrão: iniciam 1 hora antes do jogo e 

terminam 1 hora após o jogo. 

- A transmissão conta com narradores, apresentadores, comentaristas e repórteres em 

campo. 

- Para ser citada durante a transmissão, basta a rádio enviar um comentário através 

da página da transmissão. Os comentários são recebidos pelos apresentadores em 

tempo real. 

- A rádio pode criar vinhetas anunciando o conteúdo para seus ouvintes (conforme 

nosso calendário de transmissão). 

- Nesta fase “experimental”, a transmissão faz citações à empresa 365, que é do 

Grupo PATEC. 



 

 

 

Aspectos técnicos: 

- A rádio acessa a página http://rederadiowebsat.com.br, clica no ícone e passa a 

acompanhar a transmissão ao vivo. 

- O áudio é disponibilizado em um endereço de streaming. Radioweb e PATEC estão 

trabalhando com servidor exclusivo e link de internet redundante, para garantir a 

estabilidade e qualidade da transmissão. 

- É fundamental que a internet da rádio interessada na retransmissão também tenha 

desempenho confiável, para evitar interrupções. 

 

Aspectos comerciais: 

- Nessa fase “experimental”, alguns patrocinadores da PATEC serão citados durante a 

transmissão. A rádio que quiser, poderá agregar desde já os seus patrocinadores 

locais, nos breaks previstos no roteiro. 

- A partir dos próximos campeonatos, a transmissão vai prever espaços para 

anunciantes da rede (geridos pela Radioweb e PATEC) e espaços para os 

anunciantes locais (geridos pela própria emissora). A rádio que tem interesse no 

conteúdo, mas não tem patrocinador, poderá veicular a transmissão na íntegra. 

  

http://rederadiowebsat.com.br/

