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O JORNALISMO EM CAMPO: A 
TRANSFORMAÇÃO TECNOLÓGICA 
E A EFICIÊNCIA OPERACIONAL, A 
FLEXIBILIDADE E A REDUÇÃO DOS 
CUSTOS 
A cada dia, jornalistas, produtores e técnicos de televisão são obrigados a encontrar 
maneiras de publicar as suas apurações jornalísticas em intervalos de tempo cada vez 
menores: em horas, minutos e mesmo em tempo real. As demandas de um público cada vez 
mais ávido e exigente na cobertura dos fatos obrigam que a infraestrutura e os meios de 
divulgação sejam cada vez mais eficientes. A capacidade de transformar os meios 
tradicionais de coberturas dos fatos em campo é um ponto crucial para as organizações na 
captação, apuração e distribuição dos conteúdos noticiosos. 
A utilização de um conjunto de ferramentas e fluxos de trabalhos pelos profissionais e o uso 
correto das tecnologias se transformaram num grande aliado para as transmissões nas mais 
diversas plataformas de distribuição de conteúdo. Nesse painel, teremos a oportunidade de 
ouvir e debater com quatro dos mais experientes e respeitados jornalistas da televisão aberta 
brasileira como eles se serviram da tecnologia em campo para cobrir uma das maiores 
tragédias da história recente do Brasil: O Rompimento da Barragem de Brumadinho, em 
Minas Gerais. 
Moderador: Raimundo Lima – Diretor Editorial da Revista da SET e Diretor de Tecnologia 
e Operações- SBT 
 
Palestrantes:  
 
• Roberto Cabrini – Apresentador e Editor Chefe do Conexão Repórter – SBT 

 
• Márcio Campos - Repórter do Jornal da Band 

 
• Eduardo Ribeiro - Âncora do Domingo Espetacular e repórter especial da 

RecordTV 
 
• Carine Tavares - Chefe de Reportagem - Globo BH 
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Moderador: Raimundo Lima – Diretor Editorial da Revista da SET e Diretor de 
Tecnologia e Operações- SBT
Em atividades na televisão aberta desde os anos 80, com passagens pelas principais 
emissoras do país: ESPORTE INTERATIVO/RJ - Diretor de Produção; TV CULTURA / 
SP - Diretor de Operações; BAND/SP - Chefe de Produção de Jornalismo, Diretor de 
Produção e Diretor de Operações e Tecnologia; GLOBO INTERNACIONAL / NEW YORK 
- Editor e Produtor; DIÁRIOS ASSOCIADOS / MANCHETE - Diretor de Programas 
Formação: UFF - Universidade Federal Fluminense; PUC/SP – Pontifícia Universidade 
Católica; SONY Institute of Video Technology - USA; UnB - Universidade de Brasília. 
Atualmente, é Diretor Editorial da Revista da SET e Diretor de Tecnologia e Operações 
do SBT. 

 

Roberto Cabrini – Apresentador e Editor Chefe do Conexão Repórter – SBT
Considerado um dos principais jornalistas brasileiros, especializado em jornalismo 
investigavo, coberturas de guerras e da defesa dos direitos humanos, ganhou 
praticamente todos prêmios importantes em seu meio (Prêmio Esso, Troféu Imprensa, 
APCA, Vladmir Herzog, Líbero Badaró entre outros), em três décadas de carreira. Mais 
do que ninguém, Cabrini conhece a importância da tecnologia aliada aos princípios do 
jornalismo investigativo competente e responsável. 

 

Márcio Campos - Repórter do Jornal da Band
Márcio Campos, jornalista formado pela Universidade de Taubaté em 1995 é repórter da 
Band há 16 anos . Participou da cobertura de casos importantes como o acidente da TAM 
em Congonhas , o acidente do Air France , o crime do casal Nardoni , o sequestro e 
morte da jovem Eloá , os deslizamentos de terra em Santa Catarina , o Caso Bruno , o 
incêndio da Boate Kiss , o deslizamento do Morro do Bumba em Niterói , mediou debates 
eleitorais como o de governo de estado de Rondônia nas últimas eleições, o processo de 
impeachment da presidente Dilma Roussef , os rompimentos das barragens da Samarco 
de Mariana e Brumadinho , se especializando em transmissões ao vivo de longa duração. 
Atualmente é repórter do Jornal da Band onde participa de coberturas nas diversas áreas: 
comportamento, política, economia , cultura e agro . Em dezembro de 2008 lançou o livro 
A tragédia de Eloá – Uma sucessão de erros sobre o assassinato de Eloá Pimentel. Em 
17 de junho de 2011, passou a apresentar o Primeiro Jornal, em seguida continuou 
apresentando eventualmente o Brasil Urgente e no dia 2 de junho de 2012 teve seu 
próprio telejornal, o Acontece, veiculado aos sábados.   

 

Eduardo Ribeiro - Âncora do Domingo Espetacular e repórter especial da RecordTV
Antes de ancorar o Domingo Espetacular, da Record TV, Eduardo Ribeiro apresentava o 
Jornal da Record, Especial de Sábado, além de integrar o núcleo de repórteres especiais 
da emissora. Jornalista curitibano, formado no interior do Paraná, Eduardo também 
passou por veículos como rádio CBN, Jornal O Globo, Portal Terra e TV Bandeirantes. 
Apresentou o primeiro telejornal do canal de notícias Record News, em 2007, e desde 
então, se destaca na condução de coberturas jornalísticas ao vivo, pelo país e pelo 
mundo. Só este ano, ancorou da rua em mais de dez oportunidades. Situações como a 
posse do novo presidente da República, o tragédia de Brumadinho e a crise humanitária 
nas fronteiras entre Brasil, Colômbia e Venezuela. Eduardo tem vinte e um anos de 
carreira e assumiu em março a apresentação do programa Domingo Espetacular. 

 

Carine Tavares - Chefe de Reportagem - Globo BH
Carine Tavares é jornalista, formada em 2000 pelo Uni-BH e pós-graduada em Produção 
para Mídias Digitais pela PUC/MG. Foi repórter do SBT no Triângulo Mineiro, produtora 
e apresentadora na TV Alterosa/Divinópolis, retornando a Belo Horizonte em 2004, como 
produtora da TV Alterosa/BH. Em 2010 foi contratada como produtora da Globo Minas e 
desde dezembro de 2016 está na chefia de reportagem da emissora.   
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