
GRUPO RECORD E AFP AGORA PARCEIROS NAS NOTÍCIAS

Record TV, Record News e portal R7.com, além de rádios e afiliadas, passam a contar com noticiário 
internacional da agência

O jornalismo do Grupo Record, que compreende a RecordTV, Record News e R7, incluindo suas rádios e afiliadas, 
agora conta com os serviços de notícias da renomada agência internacional de notícias Agence France-Presse. 
O acordo permite o acesso à produção de vídeos, fotos, textos, sinais de transmissão ao vivo e outros conteúdos 
digitais da AFP, que poderão ser utilizados em todas as plataformas da Record, incluindo seus canais em redes 
sociais. 
 
“A parceria com a AFP reforça a credibilidade de nosso jornalismo. Nossos editores poderão contar com artigos, 
fotos e dezenas de matérias em vídeo diariamente, atualizadas em tempo real, direto em suas plataformas de 
trabalho, além de terem acesso às transmissões ao vivo dos principais acontecimentos ao redor do planeta”, 
afirma Antonio Guerreiro, vice-presidente de jornalismo da Record TV.
 
“A formalização deste acordo com o Grupo Record, um dos maiores grupos de comunicação da América Latina, 
reafirma a qualidade dos nossos conteúdos e serviços de notícias. Hoje podemos dizer, com tranquilidade, que 
levamos aos nossos clientes o diferencial de uma agência que prima pela qualidade de sua produção, além 
do volume e originalidade de sua cobertura”, diz Jean-Marc Schwartzenberg, diretor comercial da AFP para a 
América Latina.
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Sobre a AFP 
A líder AFP é uma agência de notícias global que fornece cobertura rápida, completa e confiável dos eventos que influenciam 
diretamente o planeta e nossas vidas. Com sua incomparável rede de produção de notícias, estendida sobre 151 países, a AFP 
também ocupa a liderança mundial em verificação digital.
Nossos 2.400 colaboradores de 100 nacionalidades cobrem o noticiário internacional em seis idiomas, produzindo conteúdos 
multimídia de qualidade narrativa singular em vídeo, texto, fotos e gráficos.

Sobre o Grupo Record
Canal de TV aberta mais antigo ainda em atividade no Brasil, criado em 1953, a Record TV atinge 96% do território nacional com 
um total de 108 emissoras afiliadas. Seu alcance ultrapassa as fronteiras brasileiras e chega a mais de 150 países a partir da 
atuação da Record Internacional.  Com uma programação diversificada, produz mais de 14h de jornalismo ao vivo por dia, além 
de programas de entretenimento, reality shows e novelas. Com mais de 60 anos de história, o Grupo Record cresceu e, atualmente, 
conta com empresas como a Record News, único canal de notícias da TV aberta nacional; o portal R7.com, um dos principais portais 
de conteúdo do Brasil; a Rádio Record; e o PlayPlus, uma plataforma de streaming diversificada que também oferece ao assinante 
o conteúdo produzido pela Record TV.
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