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INTRODUÇÃO 

 

Este manual foi elaborado pela Acadêmica Agência de Comunicação com 

o propósito de oferecer orientações práticas para docentes e pesquisadores na 

relação com a imprensa, especialmente com a chamada grande imprensa. Em 

última instância, tem o objetivo de otimizar a exposição da RCGI na mídia, em 

seus aspectos positivos, e minimizar danos à imagem da instituição em momentos 

de crise. 

Longe de ditar regras, trata-se de um material prático, com informações 

sobre o funcionamento da imprensa (o que passa na cabeça do jornalista) e do papel 

do assessor de imprensa; dicas para situações específicas (como acionar a 

imprensa, como se sair bem em entrevistas, por exemplo) e melhores práticas 

(quando convocar uma coletiva, como redigir um artigo, o que fazer em situações 

de crise etc). Sucinto e objetivo, foi organizado de forma que possa ser consultado 

por capítulos de interesse, conforme a necessidade.  
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O PAPEL DO ASSESSOR DE IMPRENSA 

 

O assessor de imprensa, geralmente um jornalista, é o profissional que faz 

o meio de campo da instituição com a imprensa. Cabe a ele divulgar fatos 

noticiosos de interesse do RCGI, que sejam benéficos para manter uma imagem 

positiva dele perante a sociedade.  Projetos de pesquisas e eventos, por exemplo, 

podem ser objeto de uma pauta a ser oferecida para a imprensa, assim como 

posicionamentos técnicos sobre assuntos que estão em destaque na mídia. 

Para fazer esse trabalho, o assessor de imprensa faz uso de ferramentas 

como press-releases (textos com sugestão de pautas) e mailing de veículos de 

comunicação, por meio dos quais são feitos os contatos com os jornalistas que 

atuam nas diversas mídias (jornais, revistas, sites, emissoras de rádio e tevê), além 

de contatos pessoais. Ele também ‘conversa’ com assessorias de imprensa de 

outras instituições e empresas em campanhas de divulgação conjunta, quando é 

necessário o alinhamento de estratégias e ações. Exemplo: um projeto feito em 

parceria com uma empresa. 

A relação do assessor com as redações é de interdependência. Pauteiros, 

produtores e repórteres geralmente recorrem às assessorias de imprensa quando 

querem apurar uma notícia. Isso porque o assessor de imprensa é um facilitador do 

trabalho da equipe de reportagem. Cabe a ele agendar as entrevistas com as fontes, 

fazer o levantamento de informações necessárias à pauta, ajudar sempre que 

possível na produção das matérias para tevê etc. No entanto, a ajuda tem limite. O 

repórter não aceita interferências em seu trabalho. Exemplo: se ele sai da redação 

com uma determinada pauta, não adianta forçar a barra para mudar o foco da 

matéria.  

Quando as notícias são favoráveis à instituição, esse trabalho é facilitado na 

medida em que o interesse da divulgação é de ambos – imprensa e instituição. Já 

quando a pauta é nociva à imagem da instituição cabe ao assessor, em conjunto 

com o porta-voz da instituição, definir a melhor estratégia de enfrentamento do 
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problema. A estratégia varia de caso a caso – vai desde o envio de um comunicado 

oficial com um posicionamento sobre o problema até convocação de entrevista 

coletiva (Leia mais em Gerenciamento de crise).  

O assessor também é responsável por preparar porta-vozes para lidar com a 

imprensa. Isso pode ocorrer por meio de ações programadas, que visem o 

treinamento do pessoal com o chamado media training, ou por ações pontuais, cujo 

objetivo é orientar o docente ou pesquisador sobre uma pauta específica. Em uma 

crise, por exemplo, ele pode treinar com o docente as informações que deverão ser 

divulgadas antes da entrevista, de forma que o resultado final seja o mais favorável 

possível.  
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A ESTRUTURA DA IMPRENSA 

 

Jornais, revistas, sites, emissoras de tevê e rádio estão sempre em busca de 

notícias. Um assunto vira notícia quando é de interesse de segmentos importantes 

dela. É como uma boa fofoca, que só anda de boca em boca por ser de interesse 

das pessoas que a ouvem. 

Os veículos de comunicação organizam internamente suas operações de 

acordo com os assuntos que eles noticiam, como política, polícia, esportes, cultura, 

saúde, educação etc. São as chamadas editorias. As notícias podem ter impacto 

nacional, estadual ou local. A notícia também a atende à linha editorial ou aos 

interesses do veículo de comunicação.  

O espaço ou tempo reservado a uma notícia depende de vários fatores. O 

grau de interesse que o assunto desperta no público é determinante para uma 

reportagem ter maior ou menor destaque, assim como a linha editorial.  

Geralmente, a notícia entra nas redações dos veículos de comunicação por 

meio do pauteiro, que é o profissional responsável por rastrear e selecionar as 

notícias de maior impacto. Ele recebe diariamente, por e-mail ou telefone, centenas 

de sugestões de assuntos que podem virar notícia. Mas pode ocorrer e da pauta ser 

oferecida diretamente ao repórter, principalmente os especializados. O que entra 

ou não no noticiário é definido pela equipe de editores na reunião de pauta. Essas 

reuniões podem ser diárias, semanais, quinzenais ou mensais, conforme a 

periodicidade dos veículos de comunicação e/ou cadernos/programas.  

Uma vez definidas as pautas, a chefia de reportagem distribuirá as pautas 

para os repórteres. Nas emissoras de tevê e rádio, esse trabalho é feito também com 

o apoio do produtor, profissional que marca as entrevistas com as pessoas que irão 

participar da matéria.  Na rua, o repórter tem liberdade para definir a melhor forma 

de abordar a matéria. De volta a redação, ele escreve o material apurado ou finaliza 

o material gravado, no caso de emissoras de tevê e rádio. O material é então 

entregue ao editor que fará ajustes (inserir títulos e legendas, por exemplo) ou 
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cortes necessários para o tamanho ou tempo reservado à notícia.  Pode ocorrer de 

a pauta ‘cair’, ou seja, durante a apuração o repórter constatar que os fatos não se 

sustentam. Exemplo: ao receber uma pauta que procura investigar se o número de 

acidentes com moto aumentou em função de um defeito de peça, ele pode descobrir 

que os acidentes não estão relacionados a esse problema.  

Um veículo de comunicação diário tem mais urgência para executar as 

matérias do que os demais. Assim, quando o repórter de um jornal diário contata 

a assessoria de imprensa e pede uma entrevista com um especialista procura-se 

atender ao pedido no prazo solicitado. Do contrário, o veículo de comunicação 

tende a procurar outra fonte. Pode-se negociar prazo, mas é sempre preferível 

atender conforme o solicitado. 

O repórter vive em busca de um furo, ou seja, de uma notícia exclusiva. Ele 

geralmente trabalha com deadline e quer voltar logo para a redação. Nem todos 

gravam entrevistas. Em reportagens que precisam ser escritas no mesmo dia, 

grava-se só quando a matéria envolve denúncias ou quando se trata de uma 

entrevista ping-pong. A maioria dos repórteres sai para a rua sem ter tido tempo 

de se aprofundar na pauta (a não ser que seja especialista na área). Eles também 

não têm domínio sobre todo o processo da reportagem.  
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COMO CONTATAR A IMPRENSA 

 

 Press-release  

Você tem uma pesquisa inovadora e quer divulgá-la para a imprensa, o 

primeiro passo é acionar o assessor de imprensa, que irá entrevistá-lo 

para redigir um press-release – um texto com padrões jornalísticos que 

descreve do que se trata o projeto, seus resultados e impactos, e quem 

está por trás dele. Na sequência, este texto é revisado pelo autor da 

pesquisa e só então divulgado para a imprensa. Este procedimento vale 

também quando o docente quer se posicionar tecnicamente sobre um 

tema relevante para sociedade. 

A pauta pode ser negociada com exclusividade ou divulgada para toda 

a imprensa (jornais, revistas, sites, emissoras de tevê e rádio). Pode ter 

uma divulgação local, estadual, regional ou nacional. Para isso, a 

assessoria de imprensa conta com um mailing com mais de 50 mil 

jornalistas cadastrados. A distribuição do press-release é geralmente 

acompanhada de contatos telefônicos com alguns jornalistas para 

reforçar a importância da pauta. 

Nem sempre o retorno é imediato, é bom lembrar. Uma sugestão de 

pauta para ser aceita não depende só do interesse do jornalista. A pauta 

precisa ainda ser aprovada pelo editor. Uma vez aprovada, ela pode ser 

publicada rapidamente ou ficar na gaveta por meses. Quanto mais 

‘quente’ o assunto, ou seja, mais sintonizado com os interesses da 

sociedade, maior a probabilidade de ser veiculada rapidamente.  

Em muitos casos a reportagem não sai. Há inúmeras razoes para que isso 

aconteça: um assunto mais importante que surgiu de última hora, ou a 

publicação de anúncios que tomaram o espaço da edição, ou mesmo uma 

nova avaliação das matérias que serão publicadas. Se a matéria caiu, o 

assessor de imprensa deverá rever a estratégia e aguardar o melhor 

momento para colocar o assunto novamente na pauta do veículo de 
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comunicação ou em outro. De todo o modo, cabe ao assessor de 

imprensa fazer o monitoramento para verificar se a pauta se manteve em 

pé e quando será publicada, ou se foi abortada.   

 

 Artigo 

Você quer publicar um artigo na grande imprensa? O assessor de 

imprensa poderá lhe informar previamente o número máximo de 

caracteres para a redação do artigo conforme exigido por cada veículo 

de comunicação. Ele também poderá revisar o texto e fazer o 

encaminhamento do artigo à seção responsável no jornal, revista ou site 

(Veja também “Dicas para redação de artigos”). Além, obviamente, de 

fazer o acompanhamento para saber se o artigo foi aceito ou não. 

 

 Entrevista coletiva  

A coletiva é um meio prático para anunciar algum assunto importante. 

Portanto, não se convoca uma coletiva para falar sobre um assunto de 

pouca repercussão porque isso apenas irrita os jornalistas e, da próxima 

vez, eles desistem de participar. Quem deve decidir qual o momento 

apropriado para uma entrevista coletiva é o assessor de imprensa. Fácil 

entender o porquê: coletivas exigem que os jornalistas se desloquem até 

o lugar para escreverem, todos, sobre o mesmo assunto. Então, é bom 

que o assunto seja muito importante e de interesse geral. Não servem, 

normalmente, para a divulgação de uma pesquisa, que pede matérias 

mais diferenciadas, a menos que seja algo bombástico, do porte da 

clonagem da ovelha Dolly. (Leia mais em “Como se portar em uma 

entrevista coletiva). 
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 Encontros de relacionamento:  

Outra forma de contato são os chamados encontros de relacionamento. 

Se você tem assuntos que julga ser de interesse da imprensa, o assessor 

de imprensa pode convidar um jornalista para um encontro informal 

(café, almoço, por exemplo) a fim de trocar ideias que possam render 

pautas futuras. O encontro pode envolver vários jornalistas, mas, neste 

caso, há um objetivo claro na divulgação, e a organização do evento é 

mais complexa. Envolve uma apresentação em data show e uma 

infraestrutura maior (coffee break, por exemplo), além de press-kit 

(material com informações sobre a instituição e/ou projeto 

acompanhado de um press-release sobre o objeto da divulgação. 
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O QUE VOCÊ DEVE SABER ANTES DA ENTREVISTA 

 

 Ninguém é obrigado a dar entrevista, não importa o motivo.  

 

 Jornalistas trabalham com deadline. Se você não tem certeza de que pode 

atendê-lo na hora solicitada, melhor declinar. Em função do horário de 

fechamento e da dificuldade de deslocamentos, muitos preferem fazer 

entrevistas por telefone. Se sentir-se inseguro, é possível gravar a entrevista. 

Smartphones possuem recursos para isso.  

 

 Jornalistas procuram fontes porque elas conhecem em profundidade o 

assunto em questão. Se você achar que a pauta não é tua especialidade, 

indique outra pessoa. Mas atenção: quando o tema for polêmico e envolver 

a tua imagem ou a da instituição negar a entrevista é a pior solução (Saiba 

mais em “Gerenciamento de crise”) 

 

 Muitos docentes, acostumados a lidar com a imprensa, dispensam a 

presença do assessor de imprensa. Mas se sentir que é necessário, não 

titubeie. Peça sua presença se quiser ter uma conversa prévia para se 

preparar melhor, discutindo os pontos a serem destacados e a melhor 

abordagem do assunto para o tipo de veículo e público. O assessor de 

imprensa também pode dar-lhe um retorno de como você se saiu na 

entrevista, apontando pontos fortes e fracos.  

 

 Uma vez que aceitou dar a entrevista, esteja aberto a todo tipo de 

abordagem. O jornalista tem outro jeito de pensar e diferentes interesses, e 

talvez queira tratar sua pesquisa de um ângulo que você jamais imaginou. 

Se o objetivo da entrevista for repercutir um assunto polêmico, o assessor 
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de imprensa negociará previamente e o informará qual será o enfoque da 

entrevista. 

 

 Se na negociação você se comprometeu a dar uma entrevista exclusiva, 

cumpra a palavra. Do contrário, você estará criando um sério problema com 

o veículo de comunicação, que poderá boicotá-lo no futuro não permitindo 

mais que você seja entrevistado. 

 

 Se optou por não falar sobre um assunto polêmico e combinou isso com o 

assessor de imprensa, não mude de ideia sem comunicá-lo, principalmente 

se resolveu dar entrevista para outro jornalista que ‘atravessou’ a assessoria 

de imprensa e o abordou diretamente. No dia seguinte, o jornalista para o 

qual você havia negado inicialmente a entrevista verá a matéria publicada 

no veículo de comunicação concorrente e cobrará da assessoria de 

imprensa. Isso gera desconfiança e descrédito, e é ruim para a imagem a sua 

imagem e da instituição. 
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COMO SE SAIR BEM NA ENTREVISTA 

 

Não há regra, e sim dicas. Aqui vão elas: 

 

 Quando você dá uma entrevista, não está falando apenas como especialista, 

mas como um membro do RCGI. Tenha em mente que a sua fala deve estar 

alinhada com o discurso institucional.  

 

 Quanto mais preparado você estiver, melhor o resultado da entrevista será. 

Se o objeto da entrevista for uma pesquisa, uma das estratégias é usar o 

método “press box”. Trata-se de um roteiro com os principais pontos do 

trabalho. Numa folha de papel, anote no centro o que você desejaria ver 

escrito no título da reportagem. Ao redor, escreva, com frases curtas, claras 

e sintética, os objetivos da pesquisa, seus impactos, a metodologia utilizada, 

o número de pesquisadores envolvidos, os recursos, investimentos e 

parceiros. Abaixo de tudo, escreva o que você não gostaria de falar na 

entrevista. Este roteiro serve para não perder o foco da entrevista e reduzir 

o risco de ser mal interpretado. Pode ser usado também quando um 

jornalista o procurar para repercutir um fato, a exemplo de acidentes em 

engenharia.  

 

 Jornalistas, em geral, chegam atrasados. Muitas vezes vêm de outras 

entrevistas que atrasaram, ou perderam tempo demais no trânsito, e depois 

de você ainda precisam conversar com outra pessoa antes de voltar à 

redação. Ou seja: paciência com o horário e com o ar apressado que alguns 

exibem. 
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 O repórter chegou? Como bom anfitrião, procure separar material de apoio 

ao jornalista, como texto, imagens, gráficos, tabelas etc. Só tome cuidado 

para que sejam fáceis de compreender. É bom também ter à mão endereços 

de sites e telefones de outros pesquisadores que podem complementar o 

assunto. 

 

 Deixe sua equipe preparada para fornecer informações adicionais e mostrar 

laboratórios ou outras áreas de interesse. 

 

 Veja se há um bom lugar para fotos – e já tenha em mente algumas 

sugestões para locais. Na hora das fotos, deixe que o fotógrafo dirija você.  

 

 Aceite os fatos: o repórter pode (e isso é muito comum) não ter 

conhecimento aprofundado do assunto da pauta, principalmente se for uma 

pesquisa. Ele tem de aprender com você, mais cuidado com o tom 

professoral.  

 

 As pautas que o repórter apura são previamente definidas. Assim, não force 

a barra para mudar o foco da matéria durante a entrevista.  

 

 Se a entrevista tiver como objetivo repercutir um assunto polêmico em 

destaque na mídia, é bom lembrar que jornalistas querem mais que 

informações: querem opinião, interpretação dos fatos. Atenção: se houver 

uma mudança no enfoque da pauta, você tem o direito de se negar a falar, 

mesmo que a equipe de reportagem já tenha chegado ao local da 

entrevista. Qualquer mudança deve ser previamente comunicada a você ou 

ao assessor de imprensa.  

 

 Jornalistas sempre têm pressa. Assim, em uma entrevista, economize 

tempo. Responda claramente às suas perguntas e forneça somente os dados 
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solicitados. Se ele precisar de mais informação, vai pedir. Mas se perceber 

que uma explicação mais aprofundada é necessária para evitar erros, não se 

omita.  

 

 Não sabe a resposta? Indique o nome de quem sabe ou uma fonte de 

pesquisa. 

 

 As perguntas lhe soam obtusas? Em vez de se irritar, capriche na didática. 

Responda da forma mais clara possível, sem demorar demais. Ele insiste na 

mesma pergunta ou repete algumas? Provavelmente só está fazendo bem o 

seu trabalho, checando as informações. Responda novamente. 

 

 Só forneça números dos quais tenha certeza absoluta. E, ao citar as cifras, 

arredonde-as sempre que der.  

 

 Tudo o que for dito na proximidade de um jornalista, ele pode publicar. Não 

faça comentários (principalmente em momentos de informalidade) sobre os 

quais você não gostaria que fossem publicados. Você pode falar em off? 

Sim, desde que negocie isso com o repórter antes. Ele tem o dever ético e 

moral de não revelar a fonte, salvo se descobrir que você mentiu.  

 

 Evite falar mal de outros profissionais que o entrevistaram, por piores que 

tenham sido suas experiências anteriores. 

 

 Pecado mortal é pedir para ler o texto antes de ser publicado. O máximo 

que dá para fazer é sugerir, com fineza, que, se ele tiver dúvidas técnicas e 

quiser consultá-lo durante a redação da matéria, você estará à disposição. 

Dê e-mails ou números de telefones e celular de onde você pode ser 
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encontrado nas próximas horas, caso ele tenha dúvidas ou precise da sua 

ajuda para redigir a matéria.  

 

 Mudar de opinião ou querer alterar informações que foram apresentadas 

depois que o repórter foi embora dá um problemão danado. Evite essa 

situação ao máximo. Se percebeu que deu uma informação errada, procure 

corrigir isso imediatamente.  
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DIANTE DAS CÂMERAS: OS DETALHES FAZEM A DIFERENÇA 

 

 Antes da entrevista, procure organizar suas ideias num papel, a exemplo 

da técnica do press box. Assim você já vai, de certa forma, editando o que 

deverá falar no ar. Organize previamente o cenário da gravação (sua sala, 

laboratório ou locais externos que possam gerar boas imagens).  

 

 Atenção ao figurino: Não use roupas fora de sintonia com seu ambiente de 

trabalho. A roupa deve ser discreta. Acessórios idem. Evite ao máximo 

vestir-se com estampas berrantes, listas ou padrões xadrez. Além de 

tirarem a atenção do telespectador, podem causar um efeito de imagem 

indesejado.  

 

 Antes de gravar, escolha sua posição. Se a pauta é negativa para a imagem 

da instituição, evite locais que sejam fáceis de identificar.  

 

 Durante a gravação, olhe só para a câmera ou para o repórter. Não se 

distraia com a movimentação ao redor. Não fale alto, o microfone é 

sensível. 

 

 Não decore um texto, tampouco leia diante das câmeras. Fale 

normalmente, procurando enfatizar as informações mais relevantes que 

você transmitir. Mencione o nome do RCGI sempre que possível. Evite 

esticar o assunto ou entrar em detalhes desnecessários. Quanto mais longa 

a sua fala, maior a chance de cortes na edição – e talvez o que você queira 

mesmo dizer não vá ao ar. 
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 Vá pensando no telespectador enquanto dá a entrevista. Se for sobre uma 

pesquisa, traga-a para a vida real, procure sempre dar sinônimos e 

exemplos cotidianos. 

 

 Você pode pedir para repetir a cena sempre que errar ou sentir que não 

ficou boa. O pessoal da TV está lá para isso e vai entender – eles também 

querem que saia tudo ótimo. 

 

 Também pode acontecer de a equipe de TV lhe pedir para repetir trechos 

da entrevista. Relaxe. Isso não significa que não deu certo, apenas que 

pode ficar ainda melhor numa segunda gravação. 

 

 Se você é muito tímido ou tem dificuldades de se expressar de modo mais 

informal, evite aceitar entrevistas ao vivo ou programas de debates. 

Proponha outra possibilidade ao jornalista. 

 

 Se é você quem vai ao estúdio, chegue meia hora antes. O jornalista irá 

conversar antes com você – hora de passar, com ele, um resumo breve do 

que pretende dizer no programa. Assim ele lhe dará algumas dicas e você 

vai ficar mais relaxado. Se tiver um nome de pronuncia difícil, diga ao 

entrevistador, com jeito, a forma correta. 

 

 Não dispense o trabalho do maquiador. Lembre-se que o pó impede o 

reflexo do brilho do suor. Não permita maquiagem que mude sua 

fisionomia.  

 

 Se tiver de paletó e a entrevista for feita com você sentado, abotoe o 

primeiro botão. Mantenha sempre uma postura ereta na cadeira. Cuidado 

para não raspar no microfone, pois isso gera ruídos. 
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 Se ao chegar no estúdio descobrir que o que era para ser uma entrevista 

pode virar um debate, você tem o direito de declinar. Já ocorreu de um 

docente, durante uma entrevista, ter sua posição confrontada por um 

funcionário do governo em um link ao vivo, sem aviso prévio. Portanto, 

lembre-se: entrevista não é debate.  

 

 Aceitou ir a um programa de debates? Prepare-se para falar pouco, já que 

todos querem dar o seu recado ao mesmo tempo. Quando for a sua vez, 

seja rápido e claro, senão alguém mais acalorado pode lhe roubar a fala. 

Restrinja sua participação em assuntos da sua especialidade. 

 

 Não aceite ser interrompido antes de concluir sua resposta. Se o repórter 

fizer uma pergunta no meio do seu raciocínio, espere ele acabar de falar e 

volte ao assunto anterior.  Do contrário, você dará a impressão de estar 

acuado.  

 

 Só interrompa o entrevistador se algo grave tiver sido dito e precisar de 

correção imediata. Fora isso, espere por uma pausa para intervir.  

 

 Evite vazamentos. Nunca fale perto da câmara ou do microfone o que 

você não quer que os outros saibam.   
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NO RÁDIO, O APELO MAIOR É A FALA 

 

 Quando a entrevista for pelo telefone, procure saber se será gravada ou ao 

vivo. Pergunte o tempo de duração e o enfoque. Fica mais fácil você se 

preparar. 

 

 Prefira um telefone fixo para evitar queda na ligação. Avise a quem 

trabalha com você para não ser interrompido durante a gravação. 

 

 Cada minuto no rádio é absolutamente precioso, ou o ouvinte procura outro 

canal para ouvir. Então, cative sua audiência: a entrevista deve ser clara, 

envolvente e com exemplos práticos, pois você estará falando para um 

público diverso.  

 

 Responda às perguntas como se conversasse com um amigo que trabalha 

em uma área totalmente diferente da sua. Ele deve entender o que você diz 

e se interessar pelo assunto. Evite frases longas. 

 

 Traga o assunto para a vida cotidiana. Faça comparações, enfatize a 

importância do tema que você estuda na vida dos ouvintes. 

 

 Cuidado para não falar rápido demais nem atropelar as palavras. No rádio, 

as palavras valem por mil imagens, os ouvintes têm de acompanhar o seu 

discurso. 

 

 Ideias importantes devem ser repetidas, para que todos possam fixá-las. 

 

 Não entendeu a pergunta? Peça para repetir. 
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 Ofereça-se para responder as perguntas de ouvintes no ar ou deixe à 

disposição deles algum canal de comunicação. Pode ser um telefone para 

mais informações ou o endereço de um site. 

  



 
 
 
 
 

 21 

DICAS PARA REDAÇÃO DE ARTIGOS 

 

Há momentos em que cabe uma reflexão mais cuidadosa a respeito de um 

assunto – e você sente vontade de publicá-la e compartilhar sua opinião. Nesse 

caso, o melhor a fazer é redigir um artigo. Qualquer que seja o tema, há espaço 

para um texto analítico, desde que seja exclusivo e inédito, no caso dos grandes 

veículos. A vantagem dos artigos é que eles não costumam ser alterados por 

editores – ao menos no conteúdo, embora a forma muitas vezes precise ser 

adaptada ao jornal ou revista.  

 

 Antes de redigir, pergunte ao assessor de imprensa qual o tamanho médio 

dos artigos no jornal ou revista da sua escolha. E tente respeitá-lo.  

 

 Como nas reportagens, o primeiro parágrafo do texto deve seduzir logo 

de cara o leitor. Deve ser a síntese do que será defendido no artigo.   

 

 Não importa para quem você está escrevendo, sempre prefira parágrafos 

mais curtos e frases idem. Também escolha palavras mais simples, de uso 

cotidiano. 

 

 Exercite seu poder de síntese. Leia e releia várias vezes o que escrever, 

em voz alta, e vá cortando e simplificando a linguagem até sentir que o 

texto está gostoso de ouvir. Você vai se surpreender em como repete 

ideias ou complica a redação – todo mundo passa por isso. 

 

 A menos que esteja escrevendo para publicações técnicas, tente deixar de 

lado o palavreado acadêmico. Pense que está escrevendo para um leitor 

médio, que deve compreender o que você quer dizer. 
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 Mostre seu artigo para quem não é da sua área. É um bom teste para saber 

se está fluente e acessível. 

 

 Pode ser que algum jornal ou revista semanal lhe peça um artigo sobre 

determinado assunto que está na mídia. Se você já está habituado a 

escrever de modo objetivo, faça-o. Lembre-se, porém, que os prazos para 

entrega de textos são muito curtos e você precisa respeitá-los. Na edição, 

alguém vai acertar a linguagem e lhe mostrar, para sua aprovação final. 

 

 Envie o artigo com seu nome e, abaixo, quem você é: exemplo: membro 

do Centro de Pesquisa para Inovação em Gás natural  
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COMO SE PORTAR EM UMA ENTREVISTA COLETIVA 

 

 

O assessor de imprensa é o profissional mais apto para avaliar a viabilidade de 

convocar uma entrevista coletiva. Se ele julgou adequado fazê-la, atenção para os 

procedimentos abaixo. São regras básicas para esta ação ser bem-sucedida. 

 

 Antes da coletiva, com antecedência de um dia pelo menos, se reúna com 

o assessor de imprensa e treine. Defina os objetivos da entrevista, o que e 

como quer transmitir. Se forem usados recursos como uma apresentação 

em Power Point, por exemplo, peça para o assessor avaliar a apresentação. 

Se houver mais de dois entrevistados, afine o que será dito para evitar 

contradições. 

 

 Nunca fale com qualquer repórter antes da coletiva sobre o assunto a ser 

tratado.  

 

 Entrevista coletivas devem ser realizadas em locais fechados.  

 

 Como os jornalistas, com frequência, se atrasam para entrevistas, espere 

um pouco além da hora marcada para começar. 

 

 Quem abre a entrevista é o assessor de imprensa, que depois passa a palavra 

para o porta-voz da instituição falar. Enquanto ele faz sua apresentação, 

não é permitido aos repórteres fazerem perguntas. O assessor de imprensa 

também faz a mediação. Ele chama cada jornalista pelo nome, informa seu 

veículo de comunicação e pede a pergunta. Também controla o tempo das 

perguntas e evita “repergunta”, algo só permitido quando a resposta não 

tiver sido clara. 
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 O ideal é não privilegiar nenhum veículo de comunicação. No entanto, 

alguns têm mais pressa que outros. Esses devem ter suas perguntas 

colocadas na frente dos demais. Repórteres de emissoras de tevês e rádios 

precisam gravar depois, e sempre há algum jornalista atrasado que precisa 

recuperar o que foi dito. Portanto, esteja disponível após o término da 

coletiva. 

 

 Se alguém fizer uma pergunta embaraçosa, responda de forma breve e o 

mais honesta possível. E fim de papo. Não polemize – vários repórteres 

estarão lá e uma situação delicada acabará reproduzida em outros veículos 

de comunicação. 

 

 Seja paciente com perguntas óbvias. É comum, nas redações, enviar para 

as coletivas os repórteres menos experientes ou os que são de outras áreas, 

mas estão disponíveis no momento. 
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MELHORES PRÁTICAS PARA DIVULGAÇÃO COM UM PARCEIRO  

 

 

Você pretende acionar a assessoria de imprensa para divulgar um projeto ou 

evento que envolve parceiros externos? Atenção para procedimentos simples que 

evitam problemas futuros. 

 

 Quando decidir que chegou a hora de divulgar o projeto ou evento para a 

imprensa, em primeiro lugar organize uma reunião com os parceiros 

(líderes) e com os respectivos assessores de imprensa para definir a 

estratégia de divulgação. 

 

 Na reunião, deverão ser definidos os tópicos do press-release. Na prática, 

funciona assim: cada um diz o que espera ver escrito no título, no lead (o 

primeiro parágrafo do texto) e na estrutura do texto, até se chegar a um 

acordo. Este procedimento evita que um lado se sobreponha ao outro e 

também diminui o vai-e-vem na revisão do texto. 

 

 Também deverão ser definidos os porta-vozes da divulgação, ou seja, 

quem dá entrevista sobre o projeto ou evento. Assim como os assuntos 

que devem ser evitados no texto e nas entrevistas. 

 

 Uma vez aprovado o texto, as assessorias de imprensa deverão dividir o 

mailing de divulgação. Cada uma fica com as editorias com as quais tem 

mais afinidade e força de entrada, enviando o texto e fazendo os contatos 

com os jornalistas.  
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 Sempre que um jornalista pede entrevista, deve-se acionar a assessoria 

parceira para que o porta-voz da outra instituição também seja 

entrevistado. 
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GERENCIAMENTO DE CRISE 

 

 

 Embora ninguém queira sair estampado no jornal em uma matéria negativa, 

às vezes é inevitável que a crise bata à sua porta.  Neste momento, o 

importante é não agravar o problema. Em primeiro lugar: não tente resolver 

tudo sozinho. E muito menos se esquive do problema. Este é o pior 

caminho. Procure o assessor de imprensa. Ele, com o respaldo da direção 

do RCGI (às vezes com a presença de um advogado), irá definir a melhor 

estratégia de defesa. Crise se enfrenta com posicionamento estratégico e 

conduta correta. 

 

 Por mais apertado que seja o nó, sempre é possível desatá-lo. Depois de 

definir uma posição, é preciso mantê-la com firmeza. O melhor a fazer é 

divulgar essa posição por meio de nota de esclarecimento e/ou de entrevista 

(coletiva ou não). 

 

 Na nota de esclarecimento, o assessor de imprensa deve apurar e redigir o 

texto com o maior número possível de informações a fim de evitar mais 

perguntas. 

 

 Se for dar entrevista, as perguntas devem ser respondidas, 

preferencialmente, por uma única pessoa, que se torna o porta-voz da 

instituição para o assunto em questão.  

 

 O assessor de imprensa treina com o porta-voz as respostas, antevendo as 

perguntas que serão feitas. O importante é não falar nada além do 

combinado e mostrar disposição em resolver logo o problema. 
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 Numa crise, nunca deixe de atender uma entrevista no prazo solicitado. Sua 

versão será excluída da matéria, sobressaindo o fato negativo e dificultando 

a defesa.  

 

 Ninguém é obrigado a saber de tudo. Quando não souber uma resposta, diga 

isso claramente ao repórter. Se possível, informe como ele pode conseguir 

esta informação. Melhor ainda: se comprometa a apurar e informar 

posteriormente os dados solicitados.  

 

 Atenção com algumas armadilhas em entrevistas:  

 

- Nenhum jornalista tem o direito de invadir seu ambiente de trabalho e 

fazer perguntas sem aviso prévio. Não aceite esta conduta de forma alguma.  

 

- O jornalista está repetindo a mesma pergunta frequentemente? Ele pode 

estar apenas verificando se não há contradições ou (e aí mora o perigo) 

tentando obter uma afirmação que dê sustentação a pauta. Exemplo: houve 

um acidente no seu laboratório. O repórter pergunta repetidamente quais 

medidas foram adotadas para evitar o acidente. No fundo, ele quer uma 

afirmação que confirme a negligência.  

 

- O mesmo cuidado deve-se tomar quando ele faz uma afirmação e pede 

que você confirme. Ele poderá escrever como se a afirmação fosse sua. Em 

resumo: seja firme em suas posições. Não deixe que ele coloque palavras 

em sua boca. 

 

- O jornalista começa a fazer uma pergunta em cima da outra? Não aceite 

isso. Continue respondendo à pergunta anterior e só depois de concluir seu 

raciocínio passe para a outra. 
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- Nunca fuja das perguntas. Isso mostra que você está na defensiva, que 

pode estar escondendo algo.  

 

- Quando o jornalista é por demais agressivo, responda o essencial, 

elegantemente, e corte logo a conversa. Não polemize – é o que ele quer. 

Seja educado, em qualquer situação. 

   

- Numa crise, nunca baixe a guarda. Não fale em off nem faça comentários 

que você não gostaria que fossem públicos.  
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A MATÉRIA SAIU. E AGORA? 

 

 Atente desde já para uma coisa fundamental: suas frases não serão 

publicadas exatamente como você as disse. Cada jornalista e cada veículo 

têm seu próprio estilo de tratar os temas. Antes de varrer o texto com olhar 

crítico, fique atento ao que de fato importa: o conteúdo. O que lhe parece 

essencial pode soar irrelevante ao repórter ou ao editor ou ao leitor. O 

mesmo vale para matérias de TV. 

 

 Atenção: a palavra escrita tem mais peso. Muitos só se dão conta da 

gravidade do que disseram depois de lerem suas declarações publicadas – e 

aí já é tarde demais. Não negue o que disse, mesmo que você tenha se 

arrependido. O jornalista tem o direito de selecionar o que interessa a ele, e 

não o que convém a você.  

 

 Seja leve: não dê tanto peso ao tom do título ou mesmo do texto – às vezes 

uma pitada de humor pode lhe causar estranheza e você acaba interpretando 

tudo de modo negativo. Pode ser apenas sua interpretação – ou não, mas 

por via das dúvidas leia mais de uma vez ou peça para outros lerem também 

antes de sentir atacado ou incompreendido.  

 

 Saiu algum erro? Se for algo pequenino, sem grande impacto, ignore e deixe 

para comentar o fato numa próxima vez. 

 

 Quando o erro é grave, peça para o assessor ligar para o repórter antes de 

qualquer atitude. Uma boa conversa talvez resolva o problema de modo 

mais rápido e indolor. Não comunique o erro aos superiores do repórter sem 

antes falar com ele. Além de deselegante, pode prejudicá-lo 
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desnecessariamente. Depois do papo com o repórter, combine a melhor 

frase de correção. O meio clássico é enviar um e-mail ao veículo pedindo 

correção. O assessor irá ajudá-lo nisso. 

 

 Às vezes, erros acontecem na edição das matérias. Na correria do 

fechamento, cortam-se palavras que acabam mudando o significado do 

todo, ou alguém dá um título totalmente equivocado, anunciando o 

contrário do que está no texto. Novamente só peça correção quando o erro 

for sério. 

 

  Gostou do que leu? Elogie. O jornalista, como qualquer um de nós quando 

reconhecidos, se sentirá gratificado. 

 

 Você acabou cortado da matéria? É raro, mas acontece, principalmente nas 

revistas semanais e nas tevês.  

 

 Você foi vítima de calunia ou difamação em uma reportagem? Você tem 

direito de resposta, o que é obtido judicialmente. O direito de resposta deve 

ocupar o mesmo espaço ou tempo da matéria. Como a justiça é lenta, talvez 

seja necessário recorrer a um anúncio pago para mostrar sua versão dos 

fatos e assim diminuir os danos de imagem. 
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