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Em plena era da informação instantânea é cada vez
mais difícil para as empresas e entidades lidarem com
as crescentes demandas de imprensa. A quantidade de
dados e a velocidade com que as notícias circulam na
internet, num verdadeiro turbilhão de informações
muitas vezes desencontradas, faz com que algumas
empresas e corporações sintam-se intimidadas
quando procuradas pela mídia.  E com razão!
 
Se o atendimento aos jornalistas é feito de uma forma
improvisada, por  uma equipe sem experiência ou por
porta-vozes mal preparados, uma simples demanda
pode se transformar em estopim para uma crise capaz
de gerar graves prejuízos de imagem e financeiros. 
Isso sem contar quando a demanda por divulgação
parte da própria instituição que deseja comunicar-se
de forma rápida, precisa e eficiente com seus 

Apresentação
stakeholders para prestar contas ou anunciar uma
novidade. Como fazer com que sua mensagem chegue
rápida, clara e certeira ao seu público de interesse?
 
Se você fez o download deste ebook é porque certamente
tem o desejo e a necessidade, por um motivo ou outro, de
melhorar o seu relacionamento com a mídia. E nós
podemos te ajudar a melhorar esse relacionamento com
técnicas e instrumentos que se devem ter à mão em
ocasiões como essas.
 
Nesse ebook vamos te ajudar a entender o funcionamento
da mídia no Brasil, mostrar os critérios jornalísticos do
que é notícia, e esclarecer o papel da assessoria de
imprensa no relacionamento com a mídia.

Boa leitura! 2



Mas afinal, o que é mídia?

A palavra mídia vem do inglês  media, radicado no
latim media, e ignifica meio.
 
Em Portugal, a pronúncia e a escrita correta é média,
mas no Brasil a grafia mais comum é mídia. Depois da  

invenção da imprensa, do rádio e da televisão, o termo
passou a designar o conjunto de meios de
comunicação social.
 
Hoje o universo midiático abrange uma série de
diferentes plataformas para disseminar as
informações como jornais e revistas (mídia impressa),
televisão e rádio (mídia eletrônica) e internet (mídia
digital), além dos veículos próprios (sites, revistas,
blogs) de empresas e instituições.
 
O avanço da tecnologia digital aponta para a
tendência de convergência de todas as mídias para
essa plataforma.
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Características da Mídia

2 – Quanto ao formato ou plataforma de divulgação a
divisão se dá em: 
a) Impressos
b) Digitais / onlines
c) Vídeos
d) Áudios
 
Obs: Há ainda as chamadas mídias das fontes, que são
produtos de natureza jornalística (textos, vídeos,
podcasts etc) produzidos pelas instituições com o
objetivo de subsidiar o público com informações
geradas diretamente pela fonte, sem passar pelo filtro
da imprensa.

Entre as muitas formas de se analisar as mídias, os
meios de comunicação podem ser divididos
utilizando-se critérios de abrangência geográfica
e/ou formatos.

4

1 – Em relação à abrangência geográfica os meios de
comunicação podem ser divididos em:
a) Nacionais
b) Regionais ou locais



Do jornal às redes sociais

Desde que o alemão Johannes Gutenberg inventou a
prensa com tipo móvel, no século XV, a mídia
desempenha um papel central na história do mundo.
 
Em tempos de internet e redes sociais, esse
protagonismo se intensifica e é praticamente
impossível para uma organização pública ou privada
existir sem se relacionar com a mídia nos seus mais
variados formatos. 
 
Daí a importância de se entender como funciona a
mídia e de se conhecer técnicas para assegurar que
esse relacionamento seja positivo para a sua imagem
e de sua empresa e consequentemente para os seus
negócios. 5



Publicações jornalísticas

.Conforme dados de novembro de 2019
publicados pelo Atlas da Notícia, site
especializado no mapeamento da mídia, o
Brasil possui um total de 11.833 veículos
jornalísticos assim distribuídos: 
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Embora a TV apareça como o segmento com o menor número de publicações jornalísticas, dados da Pesquisa
Brasileira de Mídia realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) em 2016,
apresentam a televisão como o meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros para se informar, com 63% do
percentual dos usuários.
 

A internet aparece em segundo lugar com 26%, o rádio vem em seguida, com 7%, e o jornal com 3%. Outros
meios de comunicação aparecem com 1% das formas usadas para obter informação.

Televisão JornalInternet Rádio Outros



Como funciona uma  redação?

Geralmente as pautas são definidas no começo da
manhã. O chefe de reportagem e/ou pauteiro
conversa com os repórteres e define a pauta. É claro
que essa pauta pode mudar, e normalmente muda ao
longo dos acontecimentos do dia. 
 
Depois de apurarem junto às fontes as respectivas
pautas, os repórteres escrevem e/ou gravam suas
matérias e as enviam aos editores, que aprovam o
texto final e definem a ordem com que as notícias
serão publicadas ou veiculadas (no caso das
emissoras de rádio e TV).
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O que é notícia?

Em sua essência notícia se refere a algo novo,
inédito ou que ainda não é conhecido. É uma
informação que apresenta um acontecimento
novo, alguma novidade sobre fato já conhecido ou
situação existente, uma tragédia, um fato
pitoresco ou engraçado. 
Além de constituir uma novidade, em jornalismo
o interesse público é a principal característica
que um fato deve apresentar para ser tratado
como notícia. 
Dentro da estrutura do texto jornalístico, uma
notícia deve sempre responder às perguntas: 
 

O QUE?

POR QUÊ?

QUANDO?

ONDE?

QUEM?

COMO?
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Preparação para uma entrevista
Se sair bem em uma entrevista jornalística é um
processo que se inicia muito antes da demanda
aparecer. A pauta para a concessão de uma
entrevista pode ser provocada pela fonte, quando
quer divulgar algo ou dar a sua versão a algum fato
que esteja na agenda da opinião pública, ou
demandada pela mídia que deseja ouvir a fonte
sobre determinado fato ou situação que a envolva ou
no qual a opinião da fonte seja relevante e de
interesse público.
Ao se preparar para uma entrevista você deve levar
em consideração os seguintes aspectos:
1- Avalie se o tema da entrevista é da área da sua
instituição e de sua competência:
2- Selecione as principais ideias sobre as quais
pretende falar;

3- Busque o máximo de informações possíveis sobre o
tema;
4- Se não tiver todas as respostas diga ao jornalista que
vai buscá-las e se comprometa a enviar a informação
mais tarde;
5- Cumpra com o compromisso assumido acima;
6- Realize treinamentos periódicos, como por exemplo
media training. E lembre-se: o treinamento deve ser
constante com ou sem crise.
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Qual o papel da Assessoria de Imprensa?
A assessoria de imprensa é a ponte entre a
instituição e a mídia.
Esse papel deve ser desempenhado por profissionais
qualificados, jornalistas ou relações públicas, que
podem tanto fazer parte do quadro funcional da
instituição quanto serem de empresas especializadas
contratadas para o serviço. 
Cabe ao assessor de imprensa mediar o
relacionamento minimizando a possibilidade de
atrito e ficando atento às oportunidades de
promoção e divulgação de ideias, produtos e
opiniões de seus assessorados e construindo uma
agenda positiva, com informação de qualidade,
dentro de temas que promovam a convergência do
interesse corporativo com o interesse público.
 

Fica ainda a cargo do assessor de imprensa a tarefa
de prevenir e realizar a gestão de eventuais crises
que surjam ao longo do percurso. Assegurar um
bom relacionamento constante com a mídia é
sempre a melhor forma de se prevenir dos efeitos
negativos quando a situação de crise surgir.
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Conclusão
Agora que você tem ideia das principais ferramentas
existentes para melhorar o seu relacionamento com a
mídia, sabe da importância de ter ao seu lado uma
equipe competente e preparada para orientá-lo a
traçar a melhor estratégia de comunicação para o seu
empreendimento, seja ele de qual ramo for. Afinal, você
é especialista no seu negócio, não em comunicação.
 
O objetivo deste ebook, como dissemos no início, é te
ajudar a melhorar o relacionamento com a mídia,
apresentando técnicas e instrumentos que se devem ter
à mão nessas ocasiões. Ter esse conhecimento é
fundamental para implementar um relacionamento
sólido e duradouro com a mídia e garantir uma
imagem confiável.
 
 

O melhor jeito de assegurar que essas técnicas e
instrumentos serão manejados de forma correta é ter
ao seu lado profissionais que garantam uma
comunicação de resultados e que o auxiliem a gerar
bons negócios!
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Nossa missão é estabelecer a ponte entre os clientes e a mídia com o objetivo de gerar bons negócios. Dispomos de
produtos e serviços de qualidade, uma equipe experiente, capaz de customizar soluções e propor ações de

comunicação para contribuir com o desenvolvimento e a prosperidade dos negócios de nossos clientes. Geramos
conteúdo, realizamos treinamentos, formatamos planos, gerenciamos crises e ações de comunicação para criar e

fortalecer imagens institucionais com credibilidade.
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