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Por que investir em um
projeto de comunicação?
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De que forma?
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Como atingir o mercado?

Soluções em
comunicaçãoOrganização Stakeholders



Organização

Público interno

Público setorial

Sociedade

Stakeholders

Contratante
SETORIAL
• Comunicação dirigida
• Periódicos

INTERNO
• Informativos impressos e digitais
• Comunicação on-line

SOCIEDADE
• Assessoria de imprensa
• Mídias sociais



Fluxo de trabalho:
ciclo de evolução contínua

Diagnóstico de
comunicação

Planejamento
estratégico

Execução
de ações

Mensuração
e análise



Comunicação on-line 

Produção de conteúdo (branded content)

Materiais gráficos

Projetos de relações públicas

Assessoria de imprensa

Ferramentas

(site, e-mail marketing, newsletter, redes sociais)

Edição de revistas e informativos



Definição
• Forma de se conquistar cobertura editorial
   (reportagens, notas em colunas etc.)
   com apelo noticioso e não comercial

Metas
• Estabelecer e manter relacionamento com os meios de comunicação 
• Fazer da organização fonte de informação respeitada e requisitada
• Fortalecer imagem e reputação da organização perante a sociedade
• Capacitar o assessorado a lidar com a imprensa

Assessoria
de imprensa



Ações tradicionais
• Release    
• Nota
• Artigo    
• Aviso de pauta
• Sugestão de pauta/foto/fonte/entrevista
• Aviso ao mercado
• Entrevista coletiva

Assessoria
de imprensa



Ações de relacionamento com jornalistas
• Envio periódico de materiais relevantes
• Pautas exclusivas/primeira mão
• Cafés e almoços com jornalistas
• Press trips
• Envio de press kits
• Treinamentos
• Prêmios de jornalismo
• Visitas à redações
• Curso/workshop/seminário para jornalistas
• Envio de revistas/boletins e materiais gráficos institucionais
• Convite para cobertura de evento

Assessoria
de imprensa



Objetivos
• Alinhar o discurso interno
• Oferecer ferramentas para porta-vozes falarem 
com a imprensa de maneira confiante 
• Expor com clareza o posicionamento da empresa 
• Gerenciar situações de crise

Media training



O que é 
notícia?

Informações de interesse público
É novo e útil para o interesse do público? Se sim, é notícia

Características
• Atualidade  • Novidade
• Ineditismo  • Originalidade
• Factualidade  • Sazonalidade
• Tendências  • Números/dados



Timing: deadline ou validade da informação
Estratégia x deadline: 
planejamento e análise da divulgação da notícia

Impactos
> Repercussão positiva
• Mídia espontânea
• Valorização da marca
• Visibilidade perante stakeholders

Notícia

> Repercussão negativa
• Danos à marca
• Danos à reputação
• Imagem negativa perante stakeholders



O caminho da notícia

Análise 
e seleção
de dados

Possíveis
pautas

Reunião
de briefing e 

planejamento

Seleção
de fontesApuração

Entrevistas Redação Publicação
Contato

com 
imprensa

Edição
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Credibilidade

Qualidade da informação

Relevância em relação
ao assunto

Capacidade do porta-voz

Disponibilidade

Assessoria de imprensa

Ações de relacionamento

Como são
escolhidas
as fontes?



• Imprevistos
• Equipes enxutas
• Pressa, urgência no retorno
• Deadline, prazos apertados
• Cobrança
• Jornalista é vaidoso: 4º poder
• Atender no prazo e com eficiência fortalece o relacionamento
• A matéria-prima é a informação
• Jornalista trabalha a serviço do leitor, ouvinte, telespectador ou internauta
• Interesse público supera o interesse particular de uma pessoa ou organização

Rotina de
redação



Demandas da imprensa: como proceder?
• Alinhamento prévio com setor responsável 
• Apenas pessoas autorizadas devem falar
• Após autorizadas, as entrevistas podem ser por telefone, 
e-mail ou pessoalmente

Relação 
com a mídia



Relação 
com a mídia Como se preparar para uma entrevista?

• Entrevista: oportunidade
• Tenha em mãos dados e documentos
• Anote prováveis perguntas e analise as respostas apropriadas 
(inclusive as mais difíceis)
• Pratique: leia em voz alta respostas para cada assunto



Dicas
• Deixe seu espaço de trabalho arrumado
• Celular desligado ou no modo silencioso
• Evite papéis importantes sobre a mesa
• Cuidado com informações sigilosas
• Desligue o computador ou deixe na proteção de tela
• Acompanhe o jornalista da entrada à saída
• Chegue com antecedência

Entrevista 
presencial



Entrevista 
presencial Linguagem corporal

• Postura corporal e expressão facial
• Figurino adequado e discreto
• Tom positivo e confiante
• Atenção aos hábitos que demonstrem nervosismo
• Não se distraia e olhe para o entrevistador
• Para TV, intercale a câmera e o entrevistador como ponto focal



• Antes de começar, apresente uma visão geral sobre o tema que irá abordar
• Seja claro, objetivo e transparente
• Seja gentil e converse amenidades, mas lembre que o jornalista registra tudo
• Não ache que é íntimo do jornalista, fale só o que deve
• Não sinta-se constrangido em pedir para repetir uma pergunta
• Perguntas ríspidas: respostas educadas
• Evite polemizar e concentre as resposta em declarações positivas
• Evite expressões como “nada a declarar”
• Não repita comentários negativos ou calúnias. Comente apenas os fatos

Durante a
entrevista



Durante a
entrevista

• Ausência de informações: comprometa-se a buscá-las e repasse na sequência
• Quando se tratar de um dado sigiloso, explique que não pode responder
no momento. Caso a informação seja liberada, ela pode ser enviada ao jornalista
• Sempre que possível, grave a sua entrevista
• Evite ser técnico demais, especialmente em entrevistas para veículos de massa
• Fique atento aos vícios de linguagem
• Repita o que foi dito caso perceba que o jornalista não entendeu
• Cuidado com informações em “off”



Lembretes
• Jamais peça para ler o material antes da publicação
• Informações erradas: quando você erra ou o jornalista
comete um equívoco, a correção pode ser solicitada
• Conte com a assessoria de imprensa: 
acompanhamento e eventuais alterações

Após a
entrevista



Cases



Ações
• Assessoria de imprensa
• Prêmio de jornalismo
• Rede de Notícias
• Encontro dos assessores de comunicação do Sistema
• Materiais gráficos institucionais

Resultados
•  Fortalecimento da entidade perante stakeholders 
•  Incentivo à produção de reportagens sobre a área
•  Unificação do discurso e aproximação com os sindicatos filiados 
•  Divulgação de projetos e bandeiras defendidas 
•  Ampliação da presença midiática 
•  O prêmio de jornalismo 2015 contou com 261 trabalhos inscritos 
•  Em 2015, a assessoria de imprensa atingiu:
    > 1.786 inserções midiáticas
    > R$ 13,7 milhões em retorno de mídia espontânea 

Federação nacional que congrega
empresas do setor de serviços 



Resultados
• Posicionamento da organização como representante do setor 
• Estreitamento da comunicação com os associados
• Fortalecimento da percepção sobre as ações desenvolvidas 
• Valorização da avicultura enquanto fonte de desenvolvimento 
• Consolidação do sindicato como porta-voz referência 
• Difusão de informações sobre avicultura e agronegócio
• Em 2015, a assessoria de imprensa atingiu: 
    > 990 inserções midiáticas 
    > R$ 17,3 milhões em retorno de mídia espontânea 
 

Ações
• Revista bimestral 
• Materiais gráficos institucionais 
• Assessoria de imprensa  
• Boletim eletrônico diário 
• Workshop setorial e demais eventos

Sindicato estadual que reúne 
indústrias de produtos avícolas 



41  3018 8062
centrodecomunicacao.com.br

Obrigado!

Guilherme Emmanuel Gonçalves Vieira
Diretor

guilherme@centrodecomunicacao.com.br
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