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RESUMO 

 

Em uma sociedade democrática, globalizada e ligada em rede, o relacionamento com a 

imprensa torna-se elemento fundamental e estratégico para as organizações. Nesse contexto, 

fontes e porta-vozes precisam estar preparados para atender às demandas dos jornalistas e 

conceder entrevistas que contribuam para o fortalecimento da imagem e da reputação 

organizacional. Esta pesquisa tem como objetivo elaborar estratégias e diretrizes para o 

relacionamento entre fontes e porta-vozes da UFRN com a imprensa, no intuito de evitar 

deslizes que possam gerar crises ou prejudicar a imagem da organização perante a opinião 

pública. O trabalho é dividido em três momentos: levantamento teórico, pesquisa de campo e 

elaboração do manual de relacionamento com a imprensa. O levantamento teórico trata sobre 

a comunicação na sociedade informacional e o poder da imprensa, a comunicação nas 

organizações, crises de imagem e media training como objeto de estudo, tendo como 

principais autores Castells (1999); Jenkins (2009); Wolf (2005); Assad e Passadori (2009); 

Kunsch (2003) e Torquato (2002). O estudo descritivo, de ordem quantitativa e finalidade 

aplicada, foi realizado a partir de consulta via questionário junto a 74 jornalistas de duas 

emissoras de televisão e dois jornais impressos com portais de notícias na internet. A coleta 

de dados resultou em um diagnóstico das fontes e dos porta-vozes da UFRN, cujas 

informações serviram como base para a construção de um manual de relacionamento com a 

imprensa voltado às necessidades da comunidade universitária. 

 

Palavras-chave: Relacionamento com a Imprensa. Media Training. Comunicação 

Organizacional. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

In a democratic, globalized and networked society, the relationship with the press is a 

strategic and key element to organizations. In this context, sources and spokespeople need to 

be prepared to attend journalist’s demands and provide interviews that contribute to 

strengthen organizational image and reputation. This research intends to elaborate strategies 

and guidelines to improve the relationship between UFRN’s sources and spokespeople with 

the press, in order to avoid mistakes that could generate crisis or damage the organizational 

image before public opinion. This work is divided in three parts: theoretical survey, field 

research and preparation of a relationship manual with the press. The theoretical study 

approaches communication in informational society and the power of the press, 

communication in organizations, image crises and media training as objects of study, having 

Castells (1999); Jenkins (2009); Wolf (2005); Assad e Passadori (2009); Kunsch (2003) and 

Torquato (2002) as its main authors. The descriptive and quantitative study with applied 

purpose was based on a survey with 74 journalists from two television stations and two 

printed newspapers with digital versions on the Internet. Data collection resulted in a 

diagnosis of UFRN’s sources and spokespeople, which served as basis for preparing for a 

media training guide oriented to all university community’s needs. 

 

Key words: Relationship with the press. Media Training. Organizational Communication. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Problemas no relacionamento com a imprensa podem gerar desdobramentos como os 

apresentados a seguir, baseados em notícias reais: professor universitário rejeita convite para 

entrevista e publica nas redes sociais diálogo ríspido com a produtora da emissora
1
. Treinador 

da seleção brasileira de futebol critica imprensa durante entrevista coletiva
2
. Presidente de 

associação nacional erra nome de repórter três vezes e confunde emissora para a qual 

concedia entrevista ao vivo – e vira hit na internet
3
. Estas situações constituem casos em que 

desgastes no relacionamento com jornalistas provocaram repercussão na própria imprensa, 

cujas notícias fazem referência às instituições representadas pelos entrevistados. Tais 

manchetes poderiam ser evitadas caso as fontes ou os porta-vozes das organizações fossem 

preparados previamente com informações para conceder uma boa entrevista, sem gafes e com 

jogo de cintura para driblar imprevistos.  

Essa exigência acontece com maior rigor pela função estratégica que a comunicação 

assume nas organizações da sociedade contemporânea, principalmente em virtude de 

transformações advindas com a globalização e a revolução tecnológica da informação e da 

comunicação, que exigiram das instituições o desenvolvimento de ações mais planejadas para 

se relacionar com seus stakeholders – públicos de interesse (MARCHIORI, 2008). Esses 

públicos fazem parte tanto da estrutura interna como se estendem para além da organização, 

que pratica a comunicação externa para levar as informações de interesse público a todos os 

grupos sociais. 

 Além da publicidade e da propaganda, a comunicação externa das instituições tem a 

imprensa como aliada para disseminar mensagens não somente no espaço pago dos veículos, 

mas também na mídia espontânea, que consiste no espaço editorial composto por notícias, 

reportagens, artigos, entre outros produtos em que os atores das organizações podem 

participar como porta-vozes ou fontes. Duarte (2016) define as fontes como pessoas que 

transmitem informações para a imprensa, enquanto o porta-voz é o representante oficial da 

instituição, independentemente do cargo
4
.  

                                                           
1
   Falcheti, 2016. 

2
   Gazeta Esportiva, 2015. 

3
   Branco, 2015. 

4
  Adotamos o termo ‘porta-voz’ seguindo o uso consagrado na literatura como referência ao entrevistado que 

transmite o posicionamento da instituição sobre determinado assunto. As fontes, por sua vez, são pessoas em 

geral envolvidas em algum evento de interesse público (LAGE, 2005), atores que os jornalistas consultam 

visando obter informação. Assim, todo porta-voz é fonte, mas nem toda fonte é porta-voz (DUARTE, 2016). A 
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 Ademais, o Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros (FENAJ, 2007a) prevê que a 

prestação de informações à imprensa é considerada uma obrigação social. Desse modo, o 

relacionamento com os jornalistas é uma prática moral que deve ser levada em conta para a 

construção de uma imagem positiva na esfera da opinião pública. Diante de uma sociedade 

cada vez mais consciente e alerta, não é mais aceitável a adoção de postura low profile, na 

qual quanto menos exposição, melhor. Ao contrário, é necessário se comprometer com a 

cultura da transparência e atender os jornalistas inclusive nos momentos de crise. 

No entanto, a exposição na imprensa não é suficiente para garantir o sucesso de uma 

entrevista, pois qualquer deslize do porta-voz pode gerar problemas para a organização. 

Respostas grosseiras, omissões ou falta de clareza são alguns exemplos de atitudes que 

comprometem a imagem da instituição e podem até mesmo destruir a reputação que levou 

anos para ser construída. A imagem é constituída pelo conjunto de significados pelos quais 

uma instituição é lembrada, ou seja, como ela é vista pelos públicos, enquanto a consolidação 

de imagens ao longo dos anos, unindo as ações e os resultados da entidade, constitui a sua 

reputação (MARCHIORI, 2008). 

Com base na relevância da temática para as organizações, esta pesquisa parte da 

problemática: como preparar fontes e porta-vozes da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte – UFRN para o relacionamento com a imprensa? O estudo descritivo, de ordem 

quantitativa e finalidade aplicada, tem como objetivo geral elaborar estratégias e diretrizes 

para o relacionamento entre porta-vozes e fontes da UFRN com a imprensa. 

Os bons porta-vozes são boas fontes de informação por esclarecer, discutir, elucidar e 

ajudar os repórteres a entender as questões em pauta. Quando há essas características, eles se 

tornam fontes de credibilidade junto aos meios de comunicação (PRADO, 2013), por isso são 

lembrados como referência para futuras entrevistas que abordem assuntos dos quais tenham 

conhecimento. Quem ainda não atingiu esse nível de desempenho precisa de orientações para 

desenvolver a melhor postura para atender à imprensa, o que pode ser aprendido por meio do 

media training – treinamento que orienta porta-vozes a lidar com a mídia.  

Esse trabalho pode incluir simulações de entrevistas para apontar falhas e sugerir 

melhorias no desempenho do entrevistado, ou resumir em manuais as dicas para entrevistas na 

mídia. Com base no treino, é possível preparar os porta-vozes a fim de evitar os temidos 

deslizes. Afinal, o que sai na imprensa é alastrado instantaneamente na atual ‘sociedade 

informacional’ (CASTELLS, 1999), cujo desenvolvimento tecnológico proporciona a 

                                                                                                                                                                                     
expressão ‘porta-voz’ também é utilizada por Assad e Passadori (2009); Barbeiro (2015); Lucas (2007);  Utchitel 

(2007) e Viana (2016). 
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disseminação da notícia instantaneamente para milhões de pessoas, por meio do 

compartilhamento na cultura ligada em rede (JENKINS; GREEN, FORD, 2014).  

Os benefícios e as limitações do media training têm despertado recentes estudos 

acadêmicos que analisam o seu impacto e relevância na comunicação das organizações. Por 

meio da busca na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD) abarcando 

produções de 2007 a 2017, encontramos três dissertações que envolvem o assunto media 

training e duas focadas no relacionamento com a imprensa como ferramenta estratégica para 

as organizações, sem a identificação de teses sobre ambos os assuntos.  

As pesquisas abordam a atuação do media training na Teoria Social Cognitiva 

(BAZANINI, 2014); os caminhos metodológicos utilizados no processo de media training 

(SIQUEIRA JÚNIOR, 2013); a elaboração de um manual de relacionamento com a imprensa 

para magistrados (AGUIAR, 2015); a Gestão de Relacionamento com a Mídia em 

universidades privadas (LIMA, 2013); e a análise do impacto das estratégias de 

relacionamento com a imprensa na reputação corporativa (PEREIRA, 2014). As referidas 

pesquisas concluem que existe estreita relação entre relacionamento com a imprensa e 

impacto na imagem e reputação organizacional, assim como destacam a importância de o 

porta-voz conhecer o funcionamento da imprensa e suas particularidades para atender melhor 

os jornalistas. Observam-se ainda inovações no media training, que volta atenções para as 

mídias sociais e insere a dramatização entre os recursos para preparação dos porta-vozes. 

Nesta pesquisa, busca-se como objetivos específicos realizar um diagnóstico das 

impressões de jornalistas acerca do desempenho das fontes em geral e, mais especificamente, 

do desempenho dos entrevistados da UFRN; identificar as principais dificuldades enfrentadas 

pelas fontes e porta-vozes da UFRN no relacionamento com a imprensa; elaborar um manual 

de relacionamento com a imprensa; e descrever os principais procedimentos e estratégias de 

relacionamento que sirvam para a comunidade universitária. 

Para realizar o diagnóstico das impressões dos jornalistas, foi realizado um 

levantamento de dados junto aos repórteres, produtores e apresentadores das redações dos 

veículos Inter TV Cabugi e TV Ponta Negra, além dos editores e repórteres dos jornais 

Tribuna do Norte e Agora RN. A escolha se deu em virtude de que os dois primeiros ocupam 

liderança na audiência televisiva do Rio Grande do Norte, enquanto os dois últimos são os 

únicos de Natal, capital do Estado, que dispõem de jornais impressos e portais de notícias na 

internet. A consulta aos jornalistas possibilitou a análise do que valorizam nos entrevistados e 

a identificação dos pontos fortes e fracos dos porta-vozes da UFRN. Essas informações 



16 
 

 
 

contribuíram para a elaboração do manual de relacionamento a partir das necessidades da 

instituição, também construído com base na observação participante, no estudo da literatura e 

de manuais já existentes. 

Constata-se que a UFRN não dispõe de um programa periódico de media training ou 

de diretrizes escritas para aperfeiçoar o relacionamento com a imprensa
5
. Portanto, este 

trabalho também se justifica a partir da necessidade de existir alguma ferramenta que 

contribua para tal objetivo, com vistas a somar esforços para a prestação eficiente das 

informações de interesse público para a sociedade. Apesar de poucas agências construírem 

manuais de comunicação como produto do media training, conforme aponta Siqueira Júnior 

(2013), acredita-se que esta ferramenta será útil na UFRN ao tornar acessíveis informações 

que atualmente são repassadas ao específico público participante dos treinamentos realizados 

na organização. Em virtude da pluralidade de fontes e porta-vozes existentes na universidade, 

o produto desta pesquisa poderá chegar com mais facilidade aos interessados. 

No primeiro capítulo, discorremos sobre a comunicação na sociedade informacional e 

o papel da imprensa como detentora do poder simbólico, que constrói uma imagem do social 

dentro do fazer diário de notícias. Em seguida, exploramos o campo da comunicação 

organizacional e pública, como forma de atender ao princípio do accountability e da 

legislação que regulamenta o direito de acesso à informação dos órgãos públicos. Ainda 

falamos sobre crises de comunicação e como são geridas na UFRN, com destaque para a 

importância do porta-voz, e finalizamos expondo o que já existe na academia brasileira sobre 

o media training. 

O segundo capítulo faz um panorama sobre a UFRN, locus da pesquisa, e apresenta o 

percurso metodológico para a pesquisa com a imprensa. No terceiro capítulo são apresentados 

os resultados do questionário, que subsidiaram a realização do diagnóstico dos porta-vozes e 

fontes da instituição. O quarto capítulo expõe os procedimentos para elaboração do manual de 

relacionamento com a imprensa para a UFRN e o seu conteúdo, além do panorama sobre o 

cenário nacional a partir de levantamento realizado com as assessorias de comunicação das 

universidades federais.  

Espera-se que os resultados desta pesquisa contribuam para a preparação dos porta-

vozes e das fontes da UFRN no relacionamento com os jornalistas, além de que as diretrizes 

                                                           
5
 A Superintendência de Comunicação realiza por demanda, desde 2015, capacitação de media training 

exclusiva para gestores da universidade, dentro da programação de capacitações oferecidas pela Pró-Reitoria de 

Gestão de Pessoas – PROGESP. A última ocorreu no dia 6 de abril de 2017, com carga horária de quatro horas e 

tendo como objetivo capacitar os participantes a aperfeiçoar sua capacidade de se relacionar com os jornalistas, 

seja na hora de entrevistas ou em eventos.  
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escritas de relacionamento com a imprensa sirvam de estímulo para a realização mais 

frequente do media training na instituição, como forma de zelar pela imagem e reputação 

institucional. 
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2 COMUNICAÇÃO NA SOCIEDADE INFORMACIONAL  

 

A sociedade atual tem a tecnologia de geração de conhecimentos como fonte de 

produtividade no modo informacional de desenvolvimento, nova economia que surgiu nos 

últimos 25 anos do século XX principalmente em virtude do processo de reestruturação 

capitalista, por isso Castells (1999) o caracteriza como ‘capitalismo informacional’. O termo 

‘informacionalismo’ é usado para definir este modo de produção que “[...] visa o 

desenvolvimento tecnológico, ou seja, a acumulação de conhecimentos e maiores níveis de 

complexidade do processamento da informação” (CASTELLS, 1999, p. 54). Utilizaremos a 

expressão ‘sociedade informacional’ como referência a essa realidade. 

 Dentro da economia informacional, global e em rede, Castells (1999) destaca que as 

transformações tecnológicas interferem na comunicação que, por conseguinte, altera a cultura 

da sociedade de acordo com as novas potencialidades comunicacionais: alcance global, 

integração de todos os meios de comunicação e interatividade, características da multimídia – 

integração entre texto, imagens e sons no mesmo sistema. A multimídia gera uma nova 

cultura eletrônica, com a formação de comunidades virtuais, segmentação dos públicos, 

estratificação social entre usuários e integração das mensagens em um padrão cognitivo 

comum.  

A captação da maioria das expressões culturais talvez seja a característica mais 

importante da multimídia, cujo advento, aponta Castells (1999, p. 458), “[...] é equivalente ao 

fim da separação e até da distinção entre mídia audiovisual e mídia impressa, cultura popular 

e cultura erudita, entretenimento e informação, educação e persuasão”.  Esse universo digital 

liga todas as expressões culturais e enfraquece o poder simbólico de emissores tradicionais 

como religião, moralidade, autoridade, valores tradicionais e ideologia política. Estes hábitos 

sociais podem ser recodificados ao novo sistema, mas perdem o status de ‘supra-humanos’ ao 

dividir espaço com outras mensagens online.  

A definição de modernidade líquida também apresenta o derretimento dos sólidos elos 

“[...] que entrelaçam as escolhas individuais em projetos e ações coletivas – os padrões de 

comunicação e coordenação entre as políticas de vida conduzidas individualmente, de um 

lado, e as ações políticas de coletividade humanas, de outro” (BAUMAN, 2001, p. 13). Isto é, 

a fluidez moderna reforça o individualismo em detrimento à coletividade, o que enfraquece as 

redes sociais antes solidificadas. 
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A modernidade, segundo Bauman (2001), começa quando espaço e tempo são 

separados entre si e da vida prática dos seres humanos graças à evolução tecnológica. Fazendo 

uma análise da teoria do panóptico de Michel Foucault, o autor afirma que vivemos uma era 

‘pós-panóptica’, na qual para exercer o poder de controle não é mais necessário estar próximo 

aos subordinados. Na era do panóptico, os internos sob constante vigilância estavam presos e 

impossibilitados de se mover nas celas porque não sabiam a localização dos seus vigias com 

livre movimento. No entanto, essa liberdade ainda era limitada pela necessidade de estar 

presente no local para controlar o tempo e o espaço dos subordinados, enquanto na 

modernidade existem ferramentas tecnológicas que possibilitam realizar a tarefa de qualquer 

lugar e a qualquer hora.  

Ao analisar os novos dispositivos de vigilância inscritos no ciberespaço, Bruno (2006) 

expõe o conceito de superpanóptico pela possibilidade de abrangência da vigilância dos 

indivíduos para além de espaços fechados. O panóptico se estende tanto em dimensão dos 

espaços físicos como também para o ciberespaço, onde o dispositivo de vigilância digital é 

centralizado na informação, nos bancos de dados e nos perfis computacionais. Este ambiente 

realiza a vigilância na maioria das vezes sobre informações, e não sobre pessoas, o que 

diminui a importância da visão e do olhar para a tarefa. Como resultado, o indivíduo deixa de 

ser inserido em categorias gerais pelo conhecimento de suas singularidades – estrutura 

psíquica, comportamental, patológica, etc. – para ser classificado de acordo com ações ou 

comunicações no ciberespaço que expõem fragmentos da sua existência (BRUNO, 2006). 

Para Bauman (2001), o engajamento mútuo do período panóptico dá lugar à fuga, à evitação e 

à rejeição de confinamento territorial, fatores da desintegração social. Como consequência, as 

redes densas de laços sociais são consideradas obstáculos pelos poderes globais, 

principalmente se estiverem territorialmente enraizadas.  

Bauman (2001) aplica o conceito de capitalismo de software e da modernidade leve, 

que se diferencia da antiga modernidade hardware ou pesada pela sua capacidade de viagem à 

velocidade da luz, em que o espaço se torna irrelevante. Chega-se à era da instantaneidade, 

cujo advento, segundo Bauman (2001, p. 163), 

 

[...] conduz a cultura e a ética humanas a um território não mapeado e inexplorado, 

onde a maioria dos hábitos aprendidos para lidar com os afazeres da vida perdeu sua 

utilidade e sentido. Na famosa frase de Guy Debord, “os homens se parecem mais 

com seus tempos que com seus pais”. E os homens e mulheres do presente se 

distinguem de seus pais vivendo num presente “que quer esquecer o passado e não 

parece mais acreditar no futuro”. 
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Debord (1997) é autor do conceito de sociedade do espetáculo, originada com a ‘perda 

da unidade do mundo’ diante do refinamento da divisão do trabalho, em um sistema 

econômico fundado no isolamento dos trabalhadores. Segundo Debord (1997, p. 22), “A 

vitória do sistema econômico da separação é a proletarização do mundo”. Isso acontece em 

um sistema de produção circular do isolamento, com a fabricação concreta da alienação dos 

públicos e o fetichismo da mercadoria, levando as massas ao consumo alienado como dever 

suplementar à produção alienada. O espetáculo, portanto, conserva a inconsciência na 

mudança prática das condições de existência dos indivíduos. Debord (1997, p. 23) 

complementa que: 

 

Do automóvel à televisão, todos os bens selecionados pelo sistema espetacular são 

também suas armas para o reforço constante das condições de isolamento das 

‘multidões solitárias’. O espetáculo encontra sempre mais, e de modo mais concreto, 

suas próprias pressuposições. A origem do espetáculo é a perda da unidade do 

mundo, e a expansão gigantesca do espetáculo moderno revela a totalidade dessa 

perda: a abstração de todo trabalho particular e a abstração geral da produção como 

um todo se traduzem perfeitamente no espetáculo, cujo modo de ser concreto é 

justamente a abstração. 

 

Desse modo, o isolamento dos indivíduos levou à criação do ‘império da passividade 

moderna’, em que o domínio dos meios de comunicação de massa pela administração do 

sistema permite a manutenção dessa realidade. Numa visão voltada para as mudanças trazidas 

com as novas tecnologias de comunicação, Sibilia (2005) enxerga o fenômeno da 

‘espetacularização do eu’ como resultado da fragilidade da memória em tempos de excesso de 

dados, individualismo, instantaneidade e numa sociedade sem tempo para recordações.  

O antigo e privado diário íntimo, tradicional ao longo do século XIX e na primeira 

metade do século XX, foi substituído por blogs e outras ferramentas virtuais que se tornam 

verdadeiros diários íntimos publicados na internet, onde não existe passado ou futuro, mas 

sim uma ‘presentificação’ em que o importante é expor uma vida inspirada nos personagens 

cinematográficos. Tal constatação corrobora a afirmação de Debord (1997) sobre os homens 

do presente, que se limitam a viver isolados em uma espiral de costumes e hábitos 

espetaculares, baseados nas influências transmitidas pelos meios de comunicação. 

Enquanto Debord (1997) foca seu conceito na economia, filosofia e história, Llosa 

(2013) concentra no âmbito da cultura a tese de ‘civilização do espetáculo’, vista como a “[...] 

civilização de um mundo onde o primeiro lugar na tabela de valores vigente é ocupado pelo 

entretenimento, onde divertir-se, escapar do tédio, é a paixão universal” (LLOSA, 2013, p. 
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29). Para fins teóricos, esse conceito é levado em consideração nas análises sobre 

comunicação, sociedade e organizações.  

Llosa (2013) expõe que o jornalismo influiu na civilização do espetáculo e esta 

naquele, com a inversão de prioridades na produção de notícias: o espaço antes destinado à 

política, economia, cultura e relevância social passa a ser ocupado pelo que é escandaloso, 

insólito, espetacular. Assim, o jornalismo é transformado em instrumento de diversão para 

tornar o consumo de notícias uma experiência leve, que legitima aspectos antes desprezados 

na maioria das redações, como a violação da privacidade, a deslealdade, a bisbilhotice e, em 

casos mais graves, difamações, calúnias e notícias infundadas.  

Dejavite (2006) cita que a utilização da mídia como válvula de escape do cotidiano 

pode funcionar positivamente, quando orienta o imaginário e incentiva maior criatividade 

individual, ou negativamente, ao explorar o apelo comercial na busca de maior audiência. Na 

pauta jornalística, o entretenimento se apresenta como um fator diferenciado e origina a 

notícia light, definida por Dejavite (2006, p. 70) como “aquele conteúdo rápido, de fácil 

entendimento, efêmero, de circulação intensa, que busca divertir o receptor”. Mais que 

divertir, no entanto, essa notícia é caracterizada pela capacidade formar e informar, ao mesmo 

tempo em que distrai o indivíduo durante o consumo da informação no seu momento de lazer. 

Essa mistura entre informação e entretenimento leva à denominação de uma nova 

especialidade, o jornalismo de infotenimento, que diz respeito a assuntos como estilo de vida, 

fofocas e notícias de interesse humano. 

A revelação da intimidade de figuras públicas ganha destaque nas manchetes dos 

meios de comunicação social (LLOSA, 2013), a exemplo do boato veiculado sobre a família 

da atriz brasileira Glória Pires em 1998. De abril a junho, a artista viu colunas de jornais e 

programas de fofoca noticiarem falsamente que o seu marido estava envolvido amorosamente 

com a enteada de 15 anos. 

A própria atriz narra o pesadelo vivido por meio de uma carta publicada na obra de 

Rosa (2007), onde afirma que “[...] a fofoca é esse vírus, mas ganha ares de epidemia quando 

ganha ares de ‘notícia’. Ao ser inoculada nas páginas dos jornais, vira assunto obrigatório dos 

programas de tevê. E, dali, assunto obrigatório em mesas de bar, do cabeleireiro, e por aí 

vai...” (ROSA, 2007, p. 236). Essa declaração exemplifica na prática a conceituação de 

civilização do espetáculo, visto que a imprensa utilizou um assunto escandaloso e inverídico 

para chamar atenção e entreter o público. 
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Jenkins (2009), por outro lado, defende a compreensão de que o consumo das mídias 

se tornou um processo coletivo na construção de uma cultura da convergência, em que o 

termo ‘convergência’ não se resume a um processo tecnológico que reúne múltiplas funções 

em um mesmo aparelho. Na verdade, representa uma transformação que leva à cultura 

participativa, na qual os espectadores dos meios de comunicação deixam de ser vistos como 

passivos para assumir uma participação ativa na produção de conteúdo midiático. Para 

Jenkins (2009), essa convergência não ocorre por meio de aparelhos, mas sim dentro dos 

cérebros de consumidores individuais e em suas interações sociais com os outros. Isso porque, 

diante da grande quantidade de informações no fluxo midiático, as pessoas conversam entre si 

para unir os fragmentos de informações consumidas separadamente, construindo assim uma 

inteligência coletiva. 

Como exemplo de inteligência coletiva na prática, Jenkins (2009) cita as comunidades 

virtuais que buscam reunir informações para descobrir os próximos acontecimentos do 

programa norte-americano Survivor, antes mesmo de serem revelados oficialmente – os 

famosos spoiler
6
s. Essas comunidades interligam pessoas de diversos países do mundo e 

constroem um conhecimento coletivo acerca do programa, de acordo com o 

compartilhamento das descobertas individuais. Tal fenômeno pode ser aplicado em qualquer 

outra esfera, a exemplo da política, para a qual se dedicam comunidades virtuais como a 

americana True Majority Action.  

Após diferentes análises de casos reais da cultura pop e midiática, Jenkins (2009, p. 

287) conclui que “instituições arraigadas estão se espelhando nas comunidades de fãs 

alternativas e se reinventando para uma época de convergência das mídias e de inteligência 

coletiva”. Na política, constata-se uma mudança no papel público e a aproximação do 

discurso político das experiências de vida dos cidadãos, assim como a construção de uma 

inteligência coletiva capaz de transformar o governo. Também se vislumbra a substituição do 

conceito de ‘cidadão individualmente informado’ pelo conceito cooperativo do ‘cidadão 

monitor’, que faz uso político de ferramentas como o programa de edição de fotos, o 

Photoshop, a partir de montagens para compartilhamento na internet como forma de 

manifestos políticos – os famosos ‘memes’. 

Às transformações ocasionadas pelas mídias na cultura e na sociedade dá-se o nome 

de ‘midiatização’, que segundo Hjarvard (2015) denota a importância intensa e 

transformadora da mídia. Mais especificamente, o termo midiatização se refere “aos processos 

                                                           
6
 Gíria derivada do termo inglês spoil (estragar), utilizada para definir o ato de revelar informações sobre o 

conteúdo de um programa, filme, livro, seriado ou outro produto, antes mesmo de as pessoas terem visto. 
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por meio dos quais cultura e sociedade tornam-se cada vez mais dependentes das mídias e seu 

modus operandi, ou lógica da mídia” (HJARVARD, 2015, p. 53). Ressalta-se a distinção 

entre midiatização e mediação, sendo esta entendida como o ato de comunicação através de 

um meio em situações específicas, dentro de contextos, espaços e tempo determinados, 

enquanto a midiatização abrange as mudanças nas instituições sociais e culturais ao longo do 

tempo (FIGUEIRAS, 2017). O termo ‘instituição’ aqui segue a definição sociológica de um 

campo da vida social com estrutura particular, regido por regras formais e informais, que 

desempenha funções sociais e aloca recursos para a ação social (HJARVARD, 2015). Nesse 

contexto, a escola, a família e a política são exemplos de instituições. 

Sodré (2006) define a midiatização como ‘uma ordem de mediações socialmente 

realizadas’, que acontece em uma espécie de ‘prótese tecnológica e mercadológica da 

realidade sensível’. Para o autor, este dispositivo cultural emerge com a redefinição da 

comunicação pela informação, sendo esta considerada “um produto a serviço da lei estrutural 

do valor, conhecida como capital” (SODRÉ, 2006, p. 21). Essa corrente de pensamento 

interpreta a midiatização como uma ‘mediação social exacerbada’, que leva o homem a viver 

no interior das ‘tecnomediações’ e forma uma qualificação cultural própria, chamada 

tecnocultura, na qual instituições se articulam com organizações de mídia que têm fins 

tecnológicos e mercadológicos.    

Hjarvard (2015) volta as atenções para o uso das mídias não de acordo com a lógica da 

instituição midiática, e sim para o fenômeno da institucionalização das mídias ao serem 

gradativamente integradas aos diversos contextos sociais. A mídia, portanto, é tratada como 

parte integrante da interação social e das instituições sociais, que utilizam os recursos 

midiáticos de forma distinta. A internet, por exemplo, não é usada da mesma maneira no 

trabalho, em casa, no setor financeiro e na escola, visto que estas e outras instituições 

exploram as potencialidades que atendem às suas necessidades. Complementa Hjarvard 

(2015, p. 57): “a mídia pode servir a uma variedade de usos, mas as affordances da mídia – 

isto é, as possibilidades comunicativas trazidas pelas características tecnológicas, estéticas e 

sociais da mídia – influenciam quais padrões de interação social virão a ser mais dominantes 

que outros”.  

No que tange à circulação de conteúdos, Jenkins, Green e Ford (2014) afirmam que as 

decisões que cada consumidor toma quanto a passar ou não os textos de mídia remodelam o 

próprio cenário desta, com a mudança do modo de distribuição – no qual o movimento do 

conteúdo é bastante ou totalmente controlado por interesses comerciais – para o modo de 
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circulação, modelo mais participativo de cultura em que o público não é mais tratado como 

simples consumidor de mensagens ‘pré-construídas’. Afinal, as pessoas estão “moldando, 

compartilhando, reconfigurando e remixando conteúdos de mídia de maneiras que não 

poderiam ter sido imaginadas antes” (JENKINS, GREEN, FORD, 2014, p. 24). Isso é feito 

por meio de comunidades mais amplas e de redes, que permitem a propagação de conteúdos 

entre cidades, estados e países. 

O termo ‘propagabilidade’ é criado para definir o potencial que o público adquire de 

compartilhar conteúdos por motivos próprios, independentemente de terceiros. O conjunto de 

práticas sociais e culturais, aliado às inovações tecnológicas, proporciona a ‘cultura ligada em 

rede’, por meio da qual conteúdos podem alcançar visibilidade maior que a inicialmente 

esperada. Nesse sentido, a ‘propagabilidade’ confere novas possibilidades de mobilização 

pública diante de ações empresariais ou governamentais, pois as vozes populares ganham 

repercussão na cultura ligada em rede. Jenkins, Green e Ford (2014) exemplificam o uso de 

sites como Twitter, Facebook e YouTube por pessoas do mundo islâmico, que encontraram 

nessas tecnologias a possibilidade de se esquivar da censura governamental e pautar a mídia 

noticiosa internacional. Esse fenômeno aconteceu em momentos como as eleições iranianas 

de 2009 e na Primavera Árabe de 2011, quando os próprios cidadãos enviavam fotos e 

gravavam vídeos do que acontecia nas ruas.  

 

2.1 IMPRENSA: LIBERDADE E PODER DO JORNALISMO 

  

Segundo Thompson (2009), as instituições da mídia são detentoras do poder 

simbólico, visto que trabalham a produção, recepção e transmissão das formas simbólicas ou 

culturais pelos meios de comunicação de massa, sendo esta entendida como “[...] produção 

institucionalizada e difusão generalizada de bens simbólicos através da fixação e transmissão 

de informação ou conteúdo simbólico” (THOMPSON, 2009, p. 32). A difusão dos bens 

simbólicos mudou de acordo com as inovações tecnológicas, desde a criação da imprensa por 

Gutenberg até a atual era da internet, com cada uma provocando mudanças profundas na 

sociedade.  

 Do advento da imprensa na Europa surgiu, por exemplo, o comércio de notícias ainda 

em meados do século XV, inicialmente com publicações avulsas e irregulares. Apenas na 

segunda metade do século XVI apareceram as primeiras publicações periódicas de notícias e 

informações, já o formato dos jornais modernos data das primeiras duas décadas do século 
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XVII. No decorrer da história, a imprensa – cuja denominação se estende para o jornalismo 

não apenas impresso, mas também produzido por outros meios – enfrentou momentos de 

censura estatal e, juntamente com pensadores liberais como Jeremy Bentham, James Mill e 

John Stuart Hall, lutou pela liberdade de imprensa já consolidada atualmente na sociedade 

ocidental (THOMPSON, 2009). 

 Isso significa que a imprensa é livre para publicar assuntos de interesse público e 

comentários críticos independentemente de serem positivos ou negativos para instituições 

sociais públicas ou privadas. Porém, muitas vezes o que é mais importante do ponto de vista 

do interesse público é descartado para dar lugar ao que os jornalistas consideram interessante. 

Duarte (2016) exemplifica que a notícia sobre um ladrão que ficou preso durante a fuga na 

janela de um apartamento em São Paulo pode ser mais interessante – apesar de menos 

importante – do que um terremoto que matou milhares de pessoas em um país do outro lado 

do mundo. 

Estudos sobre a produção da informação – newsmaking – articulam-se principalmente 

na análise da cultura profissional dos jornalistas, na organização do trabalho e dos processos 

de produção em busca de identificar os critérios levados em conta para a seleção de notícias 

em meio à gama de acontecimentos diários (WOLF, 2005). Dá-se o nome de ‘noticiabilidade’ 

ao conjunto de elementos necessários para que um acontecimento possa virar notícia, sendo 

os valores/notícia a representação de resposta à pergunta: “quais acontecimentos são 

considerados suficientemente interessantes, significativos, relevantes, para serem 

transformados em notícias?” (WOLF, 2005, p. 202). 

 Segundo Wolf (2005), os valores/notícia derivam de admissões implícitas ou 

considerações relativas aos caracteres substantivos das notícias (o evento em si); à 

disponibilidade do material e os critérios relativos ao produto informativo (os processos de 

produção e realização); ao público (a imagem que os jornalistas têm dos destinatários) e à 

concorrência (relações entre os meios de comunicação de massa no mercado de informação). 

 Os critérios substantivos são articulados entre a importância e o interesse da notícia. 

Wolf (2005) divide a importância em quatro variáveis, sendo estas o grau e nível hierárquico 

dos indivíduos envolvidos no acontecimento noticiável; o impacto sobre a nação e sobre o 

interesse nacional, com o valor/notícia de proximidade também inserido nesse contexto – são 

priorizadas notícias próximas geograficamente ou culturalmente do receptor; a quantidade de 

pessoas que o acontecimento envolve, seja de fato ou potencialmente, visto que quanto mais 

pessoas estão envolvidas em um acidente aéreo, por exemplo, maior será o valor atribuído ao 
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acontecimento; enfim, tem-se a variável de relevância e significatividade do acontecimento 

em relação aos desenvolvimentos futuros de uma determinada situação, geralmente em 

coberturas noticiosas de eventos que terão duração prolongada.  

 Enquanto as notícias consideradas importantes são ‘obrigatoriamente’ veiculadas, as 

que se encaixam no critério de interesse possuem avaliação mais heterogênea e aberta a 

opiniões subjetivas. “Interessantes são as notícias que buscam dar ao evento uma 

interpretação baseada no lado do ‘interesse humano’, do ponto de vista insólito, das pequenas 

curiosidades que atraem a atenção” ( WOLF, 2005, p. 213). Ou seja, o interessante detém o 

valor/notícia da capacidade de entretenimento, que, por chamar atenção do público, é 

colocado em alta posição na lista de critérios para a seleção do que será publicado. São 

exemplos as histórias de pessoas comuns em situações insólitas, homens públicos observados 

em sua vida cotidiana, inversão de papéis, interesse humano ou feitos excepcionais e heroicos 

(WOLF, 2005). 

 A segunda classe de valores/notícia trata da disponibilidade de material – fácil acesso 

ao evento e estrutura adequada para cobertura – e dos caracteres específicos do produto 

informativo, avaliados para saber sua consonância com os procedimentos, recursos técnicos, 

restrições de realização e limites do próprio meio. A brevidade limita a divulgação ao 

estritamente necessário para dar espaço aos demais eventos do dia, já a ideologia da notícia 

pressupõe que os acontecimentos de teor negativo são mais valorizados para cobertura 

informativa. A novidade e a frequência também estão ligadas ao produto informativo, com a 

delimitação diária de tempo máximo para cobrir um acontecimento a partir da periodicidade 

da produção.  

Ainda no valor/notícia da novidade existem critérios internos como o ‘tabu da 

repetição’, em que notícias repetitivas são desprezadas nos casos não considerados 

suficientemente importantes para coberturas constantes sobre o mesmo assunto. Por fim, 

existem situações em que notícias não muito importantes são inseridas apenas para garantir o 

equilíbrio da composição global do noticiário, com a abordagem de categorias distintas de 

acontecimentos (WOLF, 2005).  

Os critérios relativos ao meio dizem respeito aos valores/notícia de bom material 

visual, texto verbal, notícias faladas, relevância e frequência do acontecimento em sintonia 

com a frequência do meio de informação. Wolf (2005) ainda cita o formato de cada meio 

como valor/notícia para a seleção de eventos que se encaixem nos limites de espaço e tempo 
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que caracterizam o produto informativo. Nesse sentido, todas as notícias devem ter uma 

estrutura narrativa com abertura, parte central de desenvolvimento e um fechamento.  

A imagem do público compartilhada pelos jornalistas também gera critérios para a 

divulgação de notícias que atendam às exigências dos destinatários, sem no entanto transpor 

os limites da autonomia jornalística. Enfim, os critérios relativos à concorrência são 

determinados pela competição entre órgãos de informação, que buscam furos de reportagem, 

publicações exclusivas e, por outro lado, selecionam notícias por esperar que sejam 

divulgadas pelos concorrentes. Essas ‘expectativas recíprocas’ desencorajam inovações e 

acarretam noticiários semelhantes entre os meios de comunicação, os quais estabelecem 

parâmetros profissionais dos modelos de referência para as coberturas informativas (WOLF, 

2005). 

 Os critérios noticiabilidade variam em cada veículo de comunicação, onde as 

informações passam por diferentes pessoas dentro da hierarquia institucional. O pauteiro 

sonda o que pode ser notícia e o repórter produz a matéria, mas cabe ao editor decidir se e de 

que forma aquela pauta será aproveitada. Esse trabalho busca delimitar um recorte em meio a 

tudo que acontece diariamente, por isso Duarte (2016) defende que o jornal não é o ‘espelho 

de mundo’, mas apenas um ‘caco’ de um espelho que pretende refletir a sociedade e ainda 

sofre influências subjetivas a partir das concepções e ideologias de cada veículo. Tem-se, 

portanto, a construção de uma imagem do social, não propriamente o seu reflexo puro e 

neutro. De modo mais geral, Lippmann (2010) reforça que a adaptação ao ambiente se dá por 

meio das ficções, isto é, de representações do ambiente feitas pelo próprio ser humano. E o 

que cada homem faz “está baseado não em conhecimento direto e determinado, mas em 

imagens feitas por ele mesmo ou transmitidas a ele” (LIPPMANN, 2010, p. 37) 

 No âmbito das organizações, estas têm o desafio de conquistar boa repercussão dentro 

do newsmaking, atendendo a critérios de noticiabilidade com temas interessantes e/ou 

importantes que espelhem um reflexo positivo junto ao público de interesse. O bom 

relacionamento com a imprensa, desse modo, representa uma peça importante para o 

fortalecimento da imagem e reputação institucional junto à Opinião Pública, definida por 

Lippmann (2010, p. 40) como as “imagens que são feitas por grupos de pessoas, ou 

indivíduos agindo em nome dos grupos”. O teórico conclui que a sociedade não se funda na 

comunhão ou na convenção, mas sim na coincidência entre os seus integrantes, e afirma que 

(LIPPMANN, 2010, p. 40): 

 



28 
 

 
 

Aqueles aspectos do mundo exterior que têm a ver com o comportamento de outros 

seres humanos, na medida em que o comportamento cruza com o nosso, que é 

dependente do nosso, ou que nos é interessante, podemos chamar rudemente de 

opinião pública. As imagens na cabeça desses seres humanos, a imagem de si 

próprios, dos outros, de suas necessidades, propósitos e relacionamento, são suas 

opiniões públicas. 

 

 Lippmann (2010) adiciona que as opiniões públicas precisam ser adequadas para a 

imprensa e não pela imprensa, como acontece na realidade. Nos estudos dos efeitos da mídia 

noticiosa na formação e mudança de cognições, McCombs e Shaw (1972) introduziram o 

conceito de agenda setting ao encontrar uma relação entre a agenda midiática e a agenda 

pública na campanha eleitoral norteamericana de 1968. O estudo concluiu que os 

consumidores de notícias aprendem não apenas sobre o assunto abordado, mas também a 

importância que deve ser atribuída a ele em meio ao montante de outras notícias fornecidas. 

“Ao refletir o que os candidatos estão dizendo durante a campanha, os meios de comunicação 

de massa podem determinar os tópicos importantes – ou seja, a mídia pode definir a ‘agenda’ 

da campanha” (MCCOMBS; SHAW, 1972, p. 176, tradução nossa). Portanto, a teoria 

postulava que a mídia pode não dizer às pessoas como pensar, mas tem a capacidade de dizer 

aos espectadores sobre o que pensar.  

A evolução do conceito levou à conclusão de que, na verdade, os meios de 

comunicação dizem não apenas no que pensar, mas também como pensar no assunto e, como 

consequência, o que pensar. Trata-se do segundo nível de agendamento, em que o impacto da 

agenda midiática na agenda pública varia de acordo com os atributos destacados sobre os 

temas, pessoas ou outros objetos em questão (MCCOMBS; SHAW; WEAVER, 2014). Essa 

inversão do conceito, segundo Traquina (2005), acontece pela redescoberta do poder do 

jornalismo, visto que o processo de seleção das notícias e os enquadramentos dados para sua 

interpretação são poderes importantes. Traquina (2005) também enfatiza o título de ‘quarto 

poder’ atribuído à mídia, apesar de atualmente seu caráter de guardiã da sociedade contra 

abusos dos governantes, com um marcante papel social, ter diminuído em detrimento aos 

objetivos comerciais dos veículos como empresas particulares que, portanto, visam ao lucro.  

Vivemos em uma ‘mídiacracia’, na qual a relação circular entre mídia e sociedade 

“[...] alimenta uma espiral que penetra cada vez mais na esfera privada e torna mais nebulosa 

qualquer fronteira [...]” (TRAQUINA, 2005, p. 195). Desse modo, o autor conclui que a 

liberdade de imprensa deve continuar cada vez mais fortificada principalmente dentro dos 

próprios veículos, onde a responsabilidade social deve falar mais alto e os jornalistas ser 

conscientes do seu papel. Além disso, os cidadãos precisam analisar criticamente as notícias e 
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vigiar o ‘quarto poder’ que, em virtude do seu poder de dizer como pensar no assunto e o que 

pensar, pode tanto fortalecer imagens públicas como provocar grandes escândalos, destruir 

reputações e até vidas estampadas em páginas sensacionalistas.  

Esse poder, contudo, é relativizado dentro da cultura ligada em rede, na qual as vozes 

populares ganham repercussão (JENKINS, GREEN, FORD, 2014). Segundo Hjarvard (2015), 

o controle centralizado da mídia é desafiado pela possibilidade de as pessoas acessarem as 

novas mídias sem o tradicional gatekeeper, assim denominado por White (1950) o complexo 

fenômeno em que as notícias passam por ‘portões’ controlados por pessoas nas redações 

jornalísticas com o poder de decidir o que será publicado ou descartado. Esses gate keepers 

realizam tal seleção a partir “das suas próprias experiências, atitudes e expectativas de 

comunicação do que a notícia realmente é” (WHITE, 1950, p. 390, tradução nossa).  

A comunicação digital, portanto, autonomizou os indivíduos para uma comunicação 

aberta e dialógica, com a democratização da expressão para a autorepresentação do cidadão 

comum (FIGUEIRAS, 2017). Em estudos mais recentes do gatekeeping, o potencial da 

internet é levado em consideração por oferecer novas possibilidades de interação entre os 

membros da audiência e novos elaboradores, novos criadores e uns com os outros. Shoemaker 

(2011) aponta que esse alto nível de interatividade transforma os membros da audiência em 

gatekeepers, pois têm o seu próprio portão para selecionar as notícias que desejam 

compartilhar ou não com outras pessoas. “Depois que os jornalistas escolhem eventos com 

base na sua avaliação do valor de notícia do item, os leitores assumem o controle” 

(SHOEMAKER, 2011, p. 179). 

Apesar da relativização do poder de influência, Assad e Passadori (2009) afirmam que 

a credibilidade atribuída às informações dos veículos de comunicação é o mais alto valor de 

mercado da imprensa moderna, que dribla a competitividade com outras fontes de informação 

pela responsabilidade inerente ao trabalho jornalístico de selecionar os fatos mais importantes 

e torná-los legíveis para o público. É nesse espaço que as empresas encontram a maior 

visibilidade possível para atingir a legitimidade social, por isso o relacionamento com a 

imprensa precisa ser valorizado nas organizações. Dentro da política de comunicação, Duarte 

(2016) defende que a relação constante com a imprensa deve ser cláusula pétrea, ou seja, que 

não pode ser retirada e deve ser respeitada em todos os casos, seja em pautas negativas ou 

positivas, pois representa a valorização do diálogo com a sociedade. 
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2.2 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL E PÚBLICA 

 

A demanda por responsabilidade social, comportamento ético e transparência, fruto da 

globalização e da democratização – que se refere não só ao regime político de um país, mas 

também à democratização do acesso e da produção de informações na cultura ligada em rede 

– levou as organizações a enxergar a comunicação organizacional como fator fundamental e 

estratégico em sua estrutura, substituindo a ênfase no produto para se concentrar 

principalmente na imagem institucional (MARCHIORI, 2008), com um planejamento 

multifatorial que precisa considerar fatores internos e externos às organizações, o que inclui a 

importância das condições sociais e a ênfase à dimensão cultural (BUENO, 2009). O termo 

‘comunicação organizacional’ é adotado para classificar o estudo dos fenômenos 

comunicacionais que acontecem dentro das organizações, seguindo a definição de Marchiori 

(2008). A mesma expressão é utilizada por Torquato (2002) em detrimento à comunicação 

empresarial ou corporativa, visto que não apenas as empresas, mas também outros espaços e 

grupos utilizam ferramentas de comunicação, tais como escolas, sindicatos, associações, 

federações, partidos políticos e órgãos públicos.   

 A organização, por sua vez, consiste na materialização das instituições presentes na 

sociedade, tais como saúde, educação, religião e justiça. Baremblitt (2002, p. 25) define as 

instituições como ‘árvores de composições lógicas’ de normas, hábitos ou regularidades de 

comportamentos, enquanto as organizações “[...] são grandes ou pequenos conjuntos de 

formas materiais que concretizam as opções que as instituições distribuem e enunciam” 

(BAREMBLITT, 2002, p. 27). A UFRN, por exemplo, é considerada organização por 

concretizar fisicamente a instituição da educação e dispor de serviços na área desempenhados 

por seus agentes – os seres humanos que protagonizam as práticas e dão vida à organização: 

professores, técnico-administrativos e alunos.  

 Morgan (2002) apresenta imagens das organizações como metáforas, utilizando essa 

figura de linguagem a fim de criar novos significados e ações para a organização usando 

outros elementos da experiência humana: máquinas, organismos, cérebros, culturas, sistemas 

políticos, prisões psíquicas, fluxo e transformação, instrumentos de dominação. A primeira 

comparação consiste nas organizações burocráticas e mecânicas, em que se espera o 

funcionamento como máquinas, de maneira rotineira, eficiente, confiável e previsível. Esse 

modo de organização é suficiente em um ambiente com metas fixas, força de trabalho 

dedicada e submissa, porém, impede o surgimento de ideias e abordagens novas, subestima os 
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aspectos humanos e negligencia a complexidade organizacional. Essas limitações são 

contornadas na imagem da organização como organismo vivo, composta por seres humanos, e 

que precisa estar em contato com o ambiente e se adaptar às transformações dos nichos e dos 

fluxos de recursos dos quais depende para sobreviver.  

 Por complemento, o pensamento como cérebros vivos, capazes de aprender, 

proporciona a criação de organizações perfeitamente adaptadas aos requisitos da era digital, 

processadoras de informações, que constroem e distribuem a inteligência entre os seus 

integrantes. Antagonicamente, podemos ver as organizações como instrumentos de 

dominação e exploração dos seus empregados, que implicam no vício de trabalho em excesso, 

acidentes, doenças ocupacionais, estresse social e mental.  

 Em outro sentido, Morgan (2002) observa a possibilidade de ver a organização e sua 

administração como um sistema político, no qual estão presentes os padrões de interesses 

concorrentes, conflitos e jogos de poder, que são reconhecidos e utilizados de forma positiva 

pelos dirigentes eficazes. Numa visão das organizações como sistemas prisioneiros de seus 

próprios pensamentos e ações, pode-se considerar o potencial de as forças psíquicas 

encorajarem ou bloquearem a inovação, dependendo das atitudes resistentes ou abertas às 

mudanças. Mesmo que sejam prisioneiras de suas ações, as organizações podem se renovar 

quando são consideradas expressões de processos mais profundos de transformação, sendo 

necessário entender a lógica da mudança para gerenciá-la em um nível novo e mais elevado. 

 Por fim, Morgan (2002) considera que os valores, rituais, ideologias e crenças 

próprias permitem considerar as organizações como minissociedades, que podem ter suas 

próprias culturas. Segundo Marchiori (2008), a cultura organizacional é desenvolvida por 

meio da comunicação entre seus agentes internos, cujas relações desencadeiam o processo 

socialmente construído pelos indivíduos da organização em um sistema de significados 

compartilhados em vários níveis, de acordo com cada realidade. A cultura, portanto, é única e 

desenvolvida, mantida, reproduzida ou modificada apenas de acordo com a vontade das 

pessoas que a compõem. Marchiori (2008, p. 81) esclarece que: 

 

Cultura é o resultado da interação social e é formada em comunicação. A 

comunicação organizacional é provedora e disseminadora de conteúdos, os quais 

desenvolvem os ambientes organizacionais. A interpretação desses ambientes é 

expressa na realidade cultural de uma determinada organização, por meio de seus 

discursos e relacionamentos. 

 

 O processo comunicativo dentro das organizações é complexo, em uma teia de 

relacionamentos, contextos, culturas e personalidades individuais que influenciam a 
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comunicação em diferentes aspectos. Portanto, não se pode enxergar a comunicação como um 

modelo mecanicista, mas adotar uma visão mais interpretativa e crítica dos elementos que a 

constituem em uma organização, entre eles as barreiras, os níveis de análise, os fluxos e os 

meios (KUNSCH, 2003).  

 

2.2.1 Barreiras, níveis, redes, fluxos e meios 

 

 As barreiras são os ruídos que interferem e dificultam a comunicação em geral por 

fatores de natureza mecânica (ocasionada por fatores físicos como o barulho do ambiente ou 

aparelhos inadequados), fisiológica (surdez, gagueira, entre outros problemas na fala), 

psicológica (preconceitos ou estereótipos individuais) ou semântica (linguagem inadequada 

para o grupo a que se destina).  

 Em âmbito organizacional, Kunsch (2003) aponta quatro classes mais comuns: as 

barreiras pessoais são os comportamentos individuais em diferentes contextos, de acordo com 

o estado de espírito, as emoções e os valores de cada pessoa; as barreiras 

administrativas/burocráticas são condições presentes na forma como se atua e processa as 

informações, como a distância física, a especialização das funções-tarefa e as relações de 

poder; o excesso de informações é apontado como barreira no momento em que o bombardeio 

de mensagens por diversos meios impede o público de absorver efetivamente tudo o que lhe é 

transmitido; as comunicações incompletas ou parciais, por sua vez, são barreiras encontradas 

em informações distorcidas, incompletas, omitidas, entre outros aspectos. 

 Já os níveis de análise da comunicação permeiam os aspectos comunicacionais em 

âmbito intrapessoal, interpessoal, organizacional e tecnológico. O nível intrapessoal permeia o 

universo particular de cada indivíduo e como ele recebe, processa e consome as informações, 

enquanto o interpessoal abrange a análise para a comunicação entre indivíduos e as mútuas 

influências. O nível organizacional se refere aos sistemas de dados e fluxos que ligam os 

agentes entre si e a organização ao meio ambiente, por fim, o nível tecnológico observa o 

aparato mecânico e eletrônico utilizado no processo comunicacional (KUNSCH, 2003). 

 Torquato (2002) cita ainda dois outros níveis, o grupal e o coletivo. O primeiro 

abarca reuniões e palestras, e o segundo refere-se ao uso dos meios clássicos de comunicação 

pela alta gestão para transmitir mensagens aos públicos de interesse, sejam eles específicos ou 

gerais. Nesse último caso, a distância entre emissores e receptores pode provocar ruídos na 
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comunicação gerencial que, nesse caso, mescla-se com a administrativa, sendo ambas 

componentes da rede formal. 

 As redes de comunicação são compostas pelos sistemas orgânicos formal e informal, 

que convivem simultaneamente e são imprescindíveis à organização (KUNSCH, 2003). A 

rede formal é o conjunto de canais e meios de comunicação estabelecidos e planejados 

deliberadamente, presentes na estrutura organizacional para a transmissão de informações 

pertinentes à comunicação administrativa. Por outro lado, a rede informal surge das relações 

entre as pessoas da organização independentemente da vontade ou do controle da 

administração. Nela os funcionários expressam suas opiniões e manifestam pensamentos 

livremente, como forma de suprir as lacunas informacionais deixadas pela comunicação 

formal.  

 Dessa falta ou deficiência de informações na rede formal surge a rede de boatos no 

sistema informal, “[...] formada às vezes por interesses maldosos, mas em grande parte 

decorrente da ansiedade, da insegurança e da falta de informações” (KUNSCH, 2003, p. 83). 

Diante do seu caráter variável, dinâmico e intrínseco às organizações, a comunicação informal 

deve ser encarada pela administração como canal construtivo para identificar as inquietações 

e insatisfações do público interno, com vistas a promover uma administração participativa. 

 Em relação aos fluxos de comunicação nas organizações, Kunsch (2003) classifica 

três tipos tradicionais. O descendente ou vertical parte de cima para baixo, da direção para os 

subalternos, em geral com informações sobre a filosofia, as normas e diretrizes da 

organização. O fluxo ascendente acontece no sentido contrário, de baixo para cima, em que as 

pessoas hierarquicamente inferiores enviam informações para a cúpula diretiva por meios 

como caixas de sugestões, reuniões e pesquisas de satisfação profissional. O fluxo horizontal 

ou lateral, por sua vez, consiste na comunicação realizada entre pessoas do mesmo nível 

hierárquico, seja entre departamentos, seções, serviços, entre outros. 

 Existem ainda dois fluxos que surgem em organizações orgânicas e flexíveis, onde 

existe uma gestão mais participativa e integrada que permite ao seu público interagir em 

diferentes áreas. O fluxo transversal ou longitudinal acontece em todas as direções, passando 

por todos os fluxos tradicionais nas diversas instâncias e unidades setoriais. Denominado 

fluxo diagonal por Torquato (2002), trata das mensagens trocadas diretamente entre pessoas 

de posições hierárquicas diferentes, como um superior e um subordinado de outra área ou 

departamento. Kunsch (2003) adiciona o fluxo circular, mais comum em empresas informais 

e presente nas relações interpessoais, que perpassa por todos os níveis sem se ajustar às 



34 
 

 
 

direções tradicionais. Esse fluxo proporciona uma comunicação mais dinâmica e favorece a 

efetividade no trabalho. 

 Para viabilizar a comunicação, as organizações utilizam meios classificados por 

Kunsch (2003) como orais, escritos, pictográficos, escrito-pictográficos, simbólicos, 

audiovisuais e telemáticos. São exemplos de meios orais as reuniões, as conversas por 

telefone, transmissões de rádio, palestras e entrevistas, já os meios escritos podem ser jornais, 

revistas, memorandos, ofícios, panfletos, manuais, entre outros. Os meios pictográficos são 

compostos por imagens, com mapas, fotos e desenhos, enquanto os escrito-pictográficos 

unem palavras e ilustrações em cartazes, gráficos, diplomas, vídeos com legenda, etc.  

 Os meios simbólicos dizem respeito a sinais tanto visuais quanto auditivos, entre eles 

sirenes, sinos, bandeiras e luzes. Os audiovisuais são representados por vídeos institucionais, 

documentários, entre outros instrumentos com vídeo e áudio, que se produzidos e veiculados 

por meio do computador são inseridos como produtos dos meios telemáticos, aos quais 

pertence a “[...] informação trabalhada e passada com o uso combinado da informática 

(computador) e dos meios de telecomunicação” (KUNSCH, 2003, p. 87). Nessa última classe 

estão os e-mails, a intranet, os telefones celulares, entre outros. 

 

2.2.2 Comunicação integrada 

 

Além dos elementos inerentes à sua prática, o fenômeno da comunicação 

organizacional dispõe de modalidades compostas pela comunicação administrativa, 

comunicação mercadológica, comunicação interna e comunicação institucional. Kunsch 

(2003) propõe a convergência das atividades dessas diferentes áreas, baseadas em uma 

política global e nos objetivos gerais da organização, em busca da eficácia, da eficiência e da 

efetividade organizacional a fim de beneficiar não só a instituição, mas também os públicos e 

a sociedade em geral. Esta é a filosofia da comunicação integrada, que propõe uma atuação 

sinérgica com a junção das comunicações administrativa, mercadológica, interna e 

institucional em um mix ou composto organizacional.  

Na definição de Neves (2000), este mix constitui o Processo Único de Comunicação 

Empresarial (PUC), que envolve todas as funções que se relacionam com públicos ou fazem 

algum tipo de comunicação. O leque de envolvidos engloba profissionais de marketing, 

vendas, recursos humanos, relações públicas, advogados, ombudsman, serviço de atendimento 

ao consumidor, telemarketing, lobistas, agência de publicidade, relações com a imprensa e 
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relações com a comunidade. Todas essas atividades, defende Neves (2000), devem ser 

operadas sob o mesmo processo de comunicação, ao contrário do funcionamento da 

comunicação empresarial clássica, que segmentava comunicação de marketing, comunicação 

institucional e comunicação interna. A abordagem do ‘cada público, uma mensagem 

específica’, em que os conteúdos informativos diferem para cada grupo, é comprovadamente 

uma “perda de energia, má utilização de recursos, distração gerencial, quase sempre trabalho 

perdido, quando não resulta em danos para a própria imagem” (NEVES, 2000. p. 30).  

Esse comportamento, portanto, deve ser substituído pela comunicação integrada, 

também composta por um Planejamento Estratégico da Imagem (PEI), que identifica 

questões/assuntos que precisam ser administrados (issue management); os elementos da 

identidade organizacional que devem ser harmonizados; os objetivos que precisam ser 

perseguidos; os planos de ação e programas que devem ser desenvolvidos. Ainda dentro da 

comunicação integrada está a Gerência da Comunicação Programada (GCP), que identifica os 

públicos com os quais deve haver a comunicação em um discurso unificado; a Gerência da 

Comunicação Simbólica (CGS), que tem a responsabilidade de proteger a imagem 

institucional; e o Issue Management, com a identificação de temas que são potenciais de 

crises de imagem para a instituição, além das questões públicas que podem gerar problemas 

ou oportunidades. Por último, a Gerência de Sistema de Objetivos (GSO) tem o intuito de 

estabelecer objetivos, analisar feedbacks e medir avanços. Todos esses elementos da 

comunicação devem ser gerenciados por um único grupo, identificado como Colegiado de 

Comunicação. Segundo Neves (2000, p. 70):  

 

Para ser eficaz, a comunicação empresarial deve ser gerida por um colegiado 

interfuncional. Esse é o melhor processo para unificar e integrar a comunicação, 

diminuir o desgaste interno, somar habilidades e conhecimentos, aproveitar visões 

diferenciadas, economizar recursos, evitar dissonâncias, produzir conflitos positivos, 

criar uma cultura interna e, por fim, assegurar a proteção à imagem empresarial. As 

funções de marketing, de advocacia, de relações públicas, de recursos humanos, de 

relações com a imprensa, relações com governo, agências de propaganda, enfim, 

todas aquelas que fazem um tipo de comunicação com públicos devem trabalhar em 

equipe, debaixo do mesmo sistema gerencial. 

 

No que se refere às áreas do composto comunicacional de Kunsch (2003), a 

comunicação administrativa ocorre dentro das organizações, por meio da confluência de 

fluxos e redes, com vistas a viabilizar todo o sistema organizacional. Torquato (2002, p. 45) a 

define como a comunicação que atende “às áreas centrais de planejamento e às estruturas 

técnico-normativas, com a finalidade de orientar, atualizar, ordenar e reordenar o fluxo das 
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atividades funcionais”. São normas, instruções, memorandos, portarias, entre outras 

mensagens de diferentes tipos, tais como políticas comerciais/negociais, salariais, de 

desenvolvimento pessoal, de promoção, informações sobre novos lançamentos, programas ou 

produtos/serviços. 

A comunicação mercadológica, por sua vez, engloba a produção voltada aos objetivos 

mercadológicos para a divulgação publicitária dos produtos ou serviços da organização. 

Coordenada pela área de marketing, essa modalidade tem o mix composto por publicidade, 

promoção de vendas, feiras e exposições, marketing direto, merchandising e venda pessoal 

(KUNSCH, 2003). Já a comunicação interna é um setor planejado para promover a interação 

entre a organização e seus empregados de forma estratégica e alinhada às políticas e objetivos 

gerais. Kunsch (2003) levanta a necessidade de uma comunicação interna comunitária, 

participativa e com discurso coerente à prática do dia a dia das organizações, que contribua 

para o exercício da cidadania e a valorização do ser humano.  

“A oportunidade de se manifestar e comunicar livremente canalizará energias para fins 

construtivos, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional” (KUNSCH, 2003, p. 159), 

isto é, a criação de um ambiente de trabalho agradável e propício à produtividade depende 

diretamente da qualidade da comunicação interna. Os ganhos para a organização vão além, 

pois o público interno é multiplicador e serve como porta-voz da organização junto à família e 

ao convívio social. Contudo, a disseminação de uma imagem positiva pelo colaborador 

depende do engajamento, da credibilidade que enxerga na organização e da confiança nos 

seus produtos ou serviços (KUNSCH, 2003). Ao formar equipes sintonizadas com os seus 

princípios e objetivos, a organização imprime a sua cultura nas mentes e nos corações dos 

colaboradores, que se sentem parte indispensável para a construção de bons resultados e, 

como consequência, ‘vestem a camisa’ da entidade (ASSAD; PASSADORI, 2009).  

A prática de uma comunicação interna bem desenvolvida reflete diretamente na 

imagem da organização, cuja gênese advém da identidade organizacional, sendo esta 

construída internamente a partir da visão compartilhada pelos membros da organização. 

Portanto, identidade e imagem devem estar em harmonia para que haja alinhamento entre as 

percepções interna e externa da organização, como forma de consolidar uma reputação 

positiva ao longo do tempo (MARCHIORI, 2008). Por sua vez, Kunsch (2003) aponta que a 

comunicação institucional é responsável pela construção de imagem e identidade positivas 

para a organização. “A comunicação institucional está intrinsecamente ligada aos aspectos 

corporativos institucionais que explicitam o lado público das organizações, constrói uma 
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personalidade creditiva organizacional e tem como proposta básica a influência político-social 

onde está inserta” (KUNSCH, 2003, p. 164).  

Portanto, a comunicação institucional precisa não apenas realizar uma divulgação de 

marcas, mas também conhecer a entidade e compartilhar sua missão, visão, valores, filosofia e 

políticas organizacionais. Esse complexo trabalho exige estratégias e políticas bem definidas 

de comunicação, dentro de um planejamento integrado entre as suas diversas modalidades. A 

comunicação institucional, particularmente, é formada por subáreas que convergem para 

realizar a comunicação da organização com seus públicos, a opinião pública e a sociedade 

como um todo: relações públicas, jornalismo empresarial, assessoria de imprensa, 

publicidade/propaganda institucional, imagem e identidade corporativa, marketing social, 

marketing cultural e editoração multimídia (KUNSCH, 2003). 

Desses instrumentos, vamos tratar mais especificamente da assessoria de imprensa, 

considerada uma das principais frentes de atuação no mercado brasileiro da comunicação 

organizacional.  

 

2.2.3 Assessoria de Imprensa 

 

Diante da importância da imprensa na sociedade informacional, as instituições 

públicas e privadas despertam para a necessidade de relacionar-se com os veículos de 

comunicação. Garcia (2004) afirma que entre os motivos para essa aproximação está a 

divulgação da marca institucional gratuitamente na mídia espontânea, assim como a 

credibilidade de uma matéria jornalística, que chega a ser seis vezes superior à de um anúncio 

publicitário, segundo o ‘pai da propaganda’ David Ogilvy.  

Assad e Passadori (2009) citam que na mídia se formam as representações sociais 

mais assistidas pela sociedade, enquanto a Federação Nacional dos Jornalistas – FENAJ 

(2007b, p. 5) aponta que o ressurgimento e o fortalecimento do processo democrático no 

Brasil, após a queda militar,  

 

[...] fizeram com que o profissional de comunicação obtivesse maior importância no 

contexto social, pois a sociedade passou a exigir respostas às suas indagações. 

Diante de tantas mudanças, empresas públicas e privadas não podem mais 

permanecer na penumbra, sem prestar contas de seus atos aos cidadãos brasileiros. E 

é nesse contexto que o jornalista que atua em assessoria de imprensa passa a exercer 

um papel essencial, pois é ele o profissional capacitado a preencher as lacunas entre 

os poderes públicos, a iniciativa privada e o terceiro setor com os meios de 

comunicação e, consequentemente com a própria sociedade. 
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 Hoje em dia a assessoria de imprensa está consolidada no mercado da comunicação e 

tornou-se um dos segmentos que mais emprega jornalistas (MICK; LIMA E BERGAMO, 

2012), com vistas à demanda de órgãos públicos e privados pelo serviço que contribui para a 

cultura da transparência exigida pela sociedade. Afinal, a imprensa é um dos principais atores 

no campo da comunicação pública, definida por Duarte (2012, p. 61) como “um bem e um 

direito de natureza coletiva” que tem o cidadão na centralidade do processo de comunicação, 

envolvendo “tudo o que diga respeito a aparato estatal, ações governamentais, partidos 

políticos, movimentos sociais, empresas públicas, terceiro setor e, até mesmo, em certas 

circunstâncias, às empresas privadas” (DUARTE, 2012, p. 61). Isso porque a comunicação 

pública está presente em todas as esferas que tenham informações de interesse público, sejam 

elas públicas ou privadas. 

  Diante das variadas conceituações de comunicação pública, Brandão (2012) encontra 

um ponto comum em que Estado, governo e sociedade convergem o processo comunicativo 

com o objetivo de informar para a construção da cidadania. Duarte (2012) reitera essa função 

e adiciona que a prática da comunicação pública privilegia o interesse coletivo em detrimento 

de interesses individuais ou privados. Tem-se, portanto, a adoção do espírito público focado 

na coletividade, o que leva à compreensão da comunicação pública com sentido mais amplo 

do que apenas informar: deve ser entendida como possibilidade de o cidadão conhecer a 

informação que lhe diz respeito, mesmo que não a busque por desconhecer sua existência; de 

expressar suas posições e ser ouvido; de ter acesso à orientação, à educação e ao diálogo 

(DUARTE, 2012).  

 Ou seja, as instituições devem tornar público o que for relevante para a sociedade, 

regidas pelo princípio do accountability (prestação de contas) e também por legislações que 

regulamentam principalmente a gestão pública. Nessa esfera, a Constituição Federal 

Brasileira estabelece em seu artigo 37 a publicidade como um dos princípios da administração 

pública, juntamente com a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Ainda na 

Carta Magna, o inciso XXXIII do artigo 5º prevê que “todos têm o direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu interesse particular” (BRASIL, 1988). O advento da 

sociedade informacional exigiu novas demandas para o poder público, que precisou se adaptar 

à era da internet, com o uso dos meios eletrônicos de informação para gerar uma 

administração eficiente e transparente (TAKAHASHI, 2000).  

 Nesse objetivo, o Ministério de Ciência e Tecnologia lançou no ano 2000 o Livro 

Verde, onde elencou o conjunto de ações para impulsionar a sociedade da informação no 
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Brasil em aspectos como ampliação do acesso, meios de conectividade, novas aplicações e 

incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Nas diretrizes do governo ao alcance de todos, foram 

apresentadas as possibilidades de informatizar as operações e serviços governamentais, assim 

como aproximar-se do cidadão a partir da disponibilização e disseminação de informações na 

internet, por meio de sites e endereços eletrônicos em que os cidadãos pudessem pesquisar ou 

receber eletronicamente os dados de seu interesse (TAKAHASHI, 2000). 

O avanço dessas diretrizes culminou na Lei de Acesso à Informação – LAI –, que 

regula o direito à informação previsto no texto constitucional, dispondo sobre os 

procedimentos a serem observados pela administração direta e indireta dos poderes 

Executivo, Legislativo e Judiciário da união, dos estados e dos municípios para garantir o 

acesso a qualquer informação de interesse dos cidadãos, com exceção daquelas cujo sigilo 

seja imprescindível à segurança da sociedade (BRASIL, 2011). Define-se como compliance o 

conjunto de ações que garantam a atuação de acordo com leis e regulamentações que 

envolvam a organização (BLOCK, 2014), nessa perspectiva, a UFRN atribui desde 2012 o 

papel de cumprimento da LAI a cargo da Ouvidoria, criada em 1999 para servir como canal 

entre as comunidades universitária e externa e a administração central. A universidade 

também dispõe do Portal de Acesso à Informação
7
 e do Portal de Dados Abertos

8
. Este último 

atende à Política de Dados Abertos do Poder Executivo Federal, que define dados abertos 

como “acessíveis ao público, representados em meio digital, estruturados em formato aberto, 

processáveis por máquina, referenciados na internet e disponibilizados sob licença aberta que 

permita sua livre utilização, consumo ou cruzamento” (BRASIL, 2016). 

Além de fornecer informações solicitadas pelos cidadãos, cabe às organizações 

também divulgar suas informações de interesse público, tendo a imprensa como aliada para 

essa tarefa. Essa relação proporciona a disseminação dos assuntos institucionais após o 

processamento dentro das técnicas jornalísticas, com a prévia coleta dos dados e depoimentos 

pelo repórter. De acordo com Lage (2005), poucas matérias jornalísticas originam-se 

integralmente da observação direta do jornalista, sendo necessária a consulta para prestação 

de informações por parte das instituições ou personagens que testemunham ou participam de 

eventos de interesse público. Tratam-se, pois, das fontes de informação, que podem ser 

classificadas em oficiais, oficiosas e independentes.  

Tidas como as mais confiáveis, as fontes oficiais dizem respeito às instituições que 

preservam algum poder de Estado – como os cartórios de ofício – ou às empresas e 

                                                           
7
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018a. 

8
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018b. 
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organizações, a exemplo da UFRN. As fontes oficiosas são reconhecidamente ligadas a uma 

entidade ou indivíduo, mas não estão autorizadas a falar em nome destes, já as fontes 

independentes são desvinculadas de relações de poder ou interesses específicos. Lage (2005) 

também distingue as fontes entre primárias, que fornecem os dados essenciais de uma matéria, 

e secundárias, consultadas para a preparação de uma pauta, das premissas genéricas ou 

contextos ambientais do fato abordado. Por exemplo, em uma matéria sobre os resultados de 

uma pesquisa da UFRN, serão consultados os pesquisadores envolvidos como fontes 

primárias para explicar os detalhes do trabalho e seus benefícios. Como fontes secundárias, 

nesse caso, podem ser entrevistadas as pessoas afetadas pelo produto da pesquisa, a fim de 

comprovar sua aplicabilidade prática para a melhoria de algum processo social.  

Ainda existe a divisão das fontes entre testemunhas, consultadas como fontes 

primárias sobre algum acontecimento que tenham presenciado, e experts, geralmente fontes 

secundárias para fornecer versões ou interpretações de eventos. Lage (2005) recomenda aos 

jornalistas só confiarem inteiramente em histórias contadas por três fontes distintas, que não 

trocaram informações entre si.  

Nesse contexto, a mediação entre as fontes institucionais e os veículos de 

comunicação geralmente é realizada pelo jornalista que assume o papel de assessor de 

imprensa. Esse profissional, segundo Lage (2005, p. 69): 

 

Tem uma delegação ou representação tácita que o autoriza selecionar e tornar 

público o que possa ser interessante. Deve conjugar isso com seu compromisso com 

o empregador: desempenhar a tarefa com inteligência, o que significa gerir conflitos 

de interesses que sempre cercam a administração da informação. Assessores de 

imprensa são jornalistas quando pensam e agem como jornalistas, não como 

gerentes ou marqueteiros. Na prática, isso significa que devem empenhar-se, no 

âmbito da organização em que atuam, em valorizar a informação, torná-la 

instrumento de esclarecimento e avanço da sociedade, confrontar-se com a vocação 

pelo segredo – que é vício antigo de muitos administradores.   

 

O assessor de imprensa, portanto, deve se voltar aos interesses institucionais sem 

deixar de lado o compromisso ético, assim como às necessidades da imprensa, cujo 

funcionamento exige determinadas atitudes por parte dos prestadores de informações. Duarte 

(2016) expõe uma pesquisa qualitativa com 30 jornalistas de Brasília, realizada em 2004 pelos 

alunos de Pós-Graduação em Comunicação nas Organizações da Universidade Católica de 

Brasília, a qual revela em ordem de prioridade o que a imprensa espera da assessoria: acesso, 

agilidade, veracidade, detalhamento das informações, disponibilidade das fontes e capacidade 

de triagem dos assuntos. As principais queixas são falta de acesso, imprecisão das 
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informações, demora no atendimento, desviar ou tirar o jornalista da pauta e insistência em 

divulgar pautas sem relevância. 

Ainda cabe aos assessores entender e transmitir aos demais componentes da 

organização a noção do caráter contraditório e ambíguo da imprensa. “Poucos se dão conta de 

que a mão que afaga também pode apedrejar e vice-versa. O ‘queridinho’ da mídia hoje, pode 

se transformar muito bem no ‘vilão’ de amanhã” (DUARTE, 2016, p. 143). Seja como for o 

tratamento dado à organização ou a alguma de suas fontes, é preciso lidar com a imprensa em 

todas as ocasiões, especialmente nos momentos de crise. 

 

2.3 CRISES DE IMAGEM 

 

Dentro da concepção de civilização do espetáculo (LLOSA, 2013) e dos critérios de 

noticiabilidade (WOLF, 2005), tem-se a compreensão de que a imprensa gosta de explorar o 

insólito, o inesperado, o escandaloso. Segundo Duarte (2016), crises de qualquer dimensão 

atingem os objetivos de transformar a informação em espetáculo, principalmente se 

envolverem governos ou órgãos públicos. Entende-se por crise “qualquer evento negativo que 

escape ao controle da empresa e se torne público, a partir do interesse da mídia pelo assunto” 

(DUARTE, 2016, p. 397), podendo ser desencadeada por acidentes, denúncias, crimes, 

processos judiciais, greves, entre outros fatores que podem ser ou não previsíveis – pesquisas 

do Institute for Crisis Management (ICM), dos Estados Unidos, revelam que cerca de 65% 

das grandes crises que aconteceram nos últimos dez anos poderiam ser previstas e, por 

consequência, evitadas (DUARTE, 2016).  

Na era da instantaneidade e da globalização, as crises deixam de ser locais para ganhar 

repercussão em âmbito regional, nacional e até mundial em certas ocasiões, como o acidente 

ambiental que aconteceu em novembro de 2015 na cidade mineira de Mariana, onde o 

rompimento de duas barragens ganhou destaque no jornal norte-americano New York Times, 

no canal CNN, no site inglês The Guardian, além de outros veículos de diversas partes do 

mundo. O nome da empresa Samarco, proprietária do território onde ocorreu a maior tragédia 

ambiental brasileira, foi arrastado para a crise juntamente com a lama de rejeitos minerais que 

devastou o distrito de Bento Rodrigues. 

Em situações como essa, a organização deve assumir o controle, ser rápida e 

transparente nas informações passadas à imprensa, que não pode ser ignorada durante a crise 

ou quando esporadicamente procura respostas para uma matéria negativa. A formação de um 
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comitê de crise é sugerida para que as instituições estejam preparadas com estratégias, táticas 

e objetivos pré-definidos pelo grupo, que deve ser composto por poucas pessoas ligadas à 

diretoria, “conhecedoras da organização, com poder de decisão e disposição para prestar 

esclarecimentos, se possível com treinamento de media training” (DUARTE, 2016, p. 399). 

Também é aconselhável a escolha de um único porta-voz que tenha credibilidade, 

controle emocional, saiba todos os aspectos da crise e seja treinado para lidar com a mídia:  

 

Esse porta-voz é um elemento-chave no desenlace da crise. Uma entrevista mal 

organizada, declarações pouco convincentes ou equivocadas irão exacerbar o 

problema e não resolvê-lo. Fundamental que, além de treinado, ele tenha 

disponibilidade e boa vontade com a mídia, porque nesse momento a imprensa 

torna-se mais arrogante, exigente e fala em nome do cidadão. Ela assume a postura 

de ombudsman da sociedade (DUARTE, 2016, p. 402). 

 

Ao analisar conteúdos negativos de matérias sobre a UFRN, Silva (2016) encontrou 

divergências em versões de dois porta-vozes da instituição sobre o mesmo assunto em duas 

publicações no mesmo veículo. Tratam-se de matérias sobre o Parque de Desenvolvimento de 

Tecnologia da Informação no jornal Tribuna do Norte: “em uma, a vice-reitora diz que é 

preciso avaliar melhor o local que sediará o setor por questões ambientais e, em outra, o 

diretor do Instituto Metrópole Digital é a favor de usar a área de preservação ambiental” 

(SILVA, 2016, p. 29). Nota-se, portanto, falta de alinhamento de discurso da gestão e adoção 

de dois porta-vozes para esclarecer questões sobre o mesmo assunto, quando o ideal seria a 

escolha de apenas uma pessoa com essa tarefa. 

A UFRN, como maior instituição de ensino superior do Estado, é constantemente tema 

de matérias na imprensa potiguar, seja em jornais impressos, revistas, rádios, sites ou 

emissoras de televisão. Em pesquisa realizada entre matérias publicadas de 2010 a 2014 nos 

veículos Tribuna do Norte, G1 RN e Portal No Ar, Silva (2016) encontrou um total de 1.896 

textos, destes 156 de conteúdo negativo. Dessa parcela negativa, 75 publicações apresentavam 

versão oficial da UFRN (48,07%), o que não significa obrigatoriamente falta de resposta da 

instituição, pois o repórter pode não ter procurado seu posicionamento. No entanto, Silva 

(2016) ressalta a importância de ter o discurso organizacional nas matérias negativas, como 

oportunidade de relatar o fato sob o seu ponto de vista ou esclarecer a solução encontrada para 

o problema.  

O posicionamento da UFRN não foi encontrado em matérias que relatam acidente, 

morte ou desaparecimento de integrantes da comunidade universitária, quando o ideal seria a 

divulgação de uma nota de pesar ou das providências tomadas para solucionar os casos de 
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desaparecimento. Do mesmo modo, em uma publicação sobre ameaça de professor por causa 

da orientação sexual, a instituição deveria publicar uma nota de repúdio à homofobia e prestar 

solidariedade ao docente, além de apontar as estratégias de conscientização realizadas em 

âmbito acadêmico. Silva (2016) ainda destaca um exemplo no qual o discurso organizacional 

reverteu uma pauta negativa ao admitir erro no SiSU – Sistema de Seleção Unificada – e 

esclarecer a falha com transparência. 

Nesse contexto, seja para tratar de assuntos positivos ou negativos, é essencial que 

fontes e principalmente porta-vozes da UFRN tenham conhecimentos de como lidar com a 

mídia para efetivamente elucidar questões, ser transparentes, esclarecer assuntos polêmicos e, 

consequentemente, não apenas preservar, mas também fortalecer a imagem e a reputação 

institucional. 

 

2.4 MEDIA TRAINING COMO OBJETO DE ESTUDO 

  

 Para atingir a missão de divulgar gratuitamente fatos noticiáveis de forma positiva 

(FARIAS, 2009), a assessoria de imprensa precisa de porta-vozes e fontes que atendam às 

expectativas dos jornalistas e transmitam credibilidade aos públicos de interesse, visto que 

“fontes que conhecem e sabem lidar com a imprensa conseguem mais visibilidade, dialogam 

melhor com a sociedade, minimizam riscos e enfrentam crises de maneira mais eficiente” 

(DUARTE, 2016, p. 357). 

 É com esse objetivo que surge o media training como alternativa para preparar os 

porta-vozes das instituições, nas quais deve existir um time de porta-vozes qualificados para o 

relacionamento com jornalistas. Certamente o mais indicado e preparado ocupará cargos mais 

altos da gestão, porém, isso não deve impedir que outros gestores ou colaboradores também 

sejam treinados para lidar com a imprensa. Até porque a polifonia é vital às empresas, onde o 

principal porta-voz será eleito pelo talento natural, mas também é essencial a existência de 

vários especialistas que possam servir como fontes para a imprensa em diversos temas, sejam 

eles técnicos ou políticos (ASSAD; PASSADORI, 2009). Lucas (2007, p. 150) defende que, 

cada vez mais, “torna-se fundamental contar com profissionais capacitados para falar sobre 

cada área determinada da empresa, na corrida pelo fortalecimento da identidade empresarial 

em todos os setores de atuação da instituição”.  

   O media training, portanto, deve abarcar tanto a alta gestão quanto outros 

colaboradores ou gestores que possam se tornar porta-vozes das organizações. Apesar dos 
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claros benefícios do treinamento, Duarte (2016) aponta algumas limitações que ainda 

precisam ser superadas pelos profissionais de comunicação que prestam esse serviço. 

Segundo os autores, o media training está sempre defasado porque, além de a mídia estar em 

constante reinvenção, existem limitações na preparação dos porta-vozes para o caráter 

insólito, inesperado e imprevisto da mídia. Outro fator é a dificuldade de criar treinamentos 

personalizados, visto que a padronização dos cursos é indesejável por tratar todas as 

organizações como se fossem iguais quando, na verdade, possuem particularidades que devem 

ser observadas e exploradas. 

 A incapacidade de captar e traduzir a matriz que impulsiona os movimentos da 

imprensa também é apontada como limitação, pois a fonte sai ‘adestrada’ – em algumas 

situações até mecanizada – para determinadas situações, sem entender com mais profundidade 

a ética e a política de atendimento aos jornalistas, a essência do trabalho jornalístico e a 

compreensão de que a postura autoritária e controladora deve ser substituída por outra 

acessível e disposta a dialogar com a sociedade. Na mesma perspectiva, o media training 

encara a dificuldade de vencer resistências dos seus participantes, os quais podem ter 

estereótipos ou preconceitos contra a imprensa, e quebrar essa barreira torna-se uma tarefa 

desafiadora. Por esse motivo, é ressaltada a importância de o trabalho ser sistemático e de 

longo prazo.  

 Bazanini (2014) investigou a atuação do media training na perspectiva da Teoria 

Social Cognitiva, com foco em responder como as transformações comunicacionais 

proporcionadas pelas novas tecnologias afetaram a atuação dos profissionais de media 

training. Na pesquisa exploratória, de natureza qualitativa e amostra por conveniência, foram 

entrevistados profissionais de media training e empresários que passaram por treinamentos, a 

fim de identificar as mudanças e a percepção dos envolvidos diante das inovações nos 

treinamentos. Entre as conclusões na análise dos resultados, os comentários dos entrevistados 

sinalizam maior facilidade na relação do executivo com a mídia ao conhecer aspectos do 

funcionamento da imprensa. Também foi unânime a conclusão de que o treinamento não 

acaba após o curso, mas continua a partir da análise crítica do material jornalístico, assim 

como a concordância de que existe relação direta entre preparação do executivo para ser 

porta-voz e imagem da instituição, especialmente com o crescimento das redes sociais. 

 Com base nas respostas dos entrevistados, foram levantadas as seguintes hipóteses: “a 

questão não está em calar ou silenciar, mas sim em assumir postura proativa resultante do 

monitoramento” (BAZANINI, 2014, p. 98), com destaque para as crises de imagem nas redes 
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sociais, em que se deve analisar a melhor resposta para cada caso específico; “a ambiguidade 

é utilizada com parcimônia na atuação do MT no papel de vendedor, do político e ator” 

(BAZANINI, 2014, p. 98), devido à necessidade de o porta-voz ser flexível e ambíguo, sem 

parecer contraditório, para saber atuar nas diversas mídias. Dessas duas hipóteses chega-se a 

uma terceira de que “as artes cênicas constituem um espaço de expressão privilegiado para o 

comunicador ao promover aumento de repertório, argumentação na oratória e, ainda, 

segurança diante do imprevisto” (BAZANINI, 2014, p. 100).  

 Siqueira Júnior (2013) pesquisou quais os caminhos metodológicos utilizados no 

processo de media training, com a identificação das agências de comunicação que usam o 

treinamento e a investigação de como elas o compõem de acordo com as demandas do 

mercado. Para tanto, realizou-se pesquisa de campo de natureza qualitativa, exploratória e 

teórico-aplicada por meio de entrevista a agências filiadas à Associação Brasileira de 

Agências de Comunicação (Abracom) que trabalham com media training. Na análise das 

respostas concluiu-se que as agências abordam em geral 22 tópicos nos programas de 

treinamento, com a simulação assinalada por todas. Entre os outros mais abordados estão o 

posicionamento em frente à câmera e as teorias da comunicação.  

 Na escala dos tópicos pouco abordados estão: “comunicação interna; elaboração de 

manuais de comunicação; pesquisa de imagem com a imprensa; técnicas de interpretação 

cênicas e técnicas de palestras e discurso em eventos” (SIQUEIRA JÚNIOR, 2013, p. 66). Os 

resultados ainda destacam a preocupação das agências com a imagem da instituição/porta-

voz; a utilização do improviso nos treinamentos, como preparação para respostas não 

planejadas; a multidisciplinaridade e a customização dos treinamentos para atender às 

necessidades de cada porta-voz ou empresa. Entre as ações mais inovadoras estão a utilização 

da dramatização e a preocupação com o media training para mídias sociais, à época da 

pesquisa ainda em estado embrionário, mas que já constava nos planos de comunicação. 

 Aguiar (2015) elaborou um manual de relacionamento com a imprensa para 

magistrados a partir de pesquisa exploratória, de ordem qualitativa e finalidade aplicada, com 

vistas a resolver os problemas no relacionamento entre porta-vozes do Tribunal Regional do 

Trabalho (TRT) da Paraíba e imprensa. Durante a experiência profissional da autora no órgão, 

observou-se que os magistrados não tinham conhecimentos suficientes sobre o funcionamento 

da mídia e, por isso, cometiam equívocos como a utilização de palavras conhecidas apenas em 

âmbito jurídico durante entrevistas; demora no atendimento aos jornalistas e solicitação de 

perguntas antecipadas.  
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 Diante de suas conclusões e com apoio do levantamento bibliográfico sobre media 

training, foi elaborado o manual cujo objetivo geral é “contribuir para a construção de bom 

relacionamento entre os magistrados do Tribunal Regional da Paraíba com a imprensa por 

meio de informações sobre jornalismo, linguagem e competência” (AGUIAR, 2015, p. 64). 

Os critérios jornalísticos englobam conhecimentos acerca dos principais conceitos e funções 

na área do jornalismo, enquanto o critério linguístico ressalta a linguagem jornalística e suas 

particularidades. As competências introduzem esclarecimentos acerca dos seguintes 

elementos: porta-voz, imagem, opinião pública, gestão de crises e competência para o 

relacionamento com a imprensa.  

 A Gestão de Relacionamento com a Mídia (GRM) em universidades privadas foi o 

tema da pesquisa de Lima (2013), realizada em quatro instituições de ensino superior (IES) 

privadas de São Paulo para avaliar como esse trabalho tem sido conduzido, em busca de 

demonstrar o seu papel fundamental como parte da inteligência estratégica. Foram utilizados 

instrumentos metodológicos como análise documental, pesquisa bibliográfica, entrevistas 

estruturadas e análise de conteúdo de cada IES, incluindo sites e redes sociais online. Como 

resultado, concluiu-se que a prática de GRM ainda é insipiente nas organizações estudadas, 

onde são priorizadas ações de publicidade, comunicação interna e ações básicas de assessoria 

de imprensa. 

 Pereira (2014), por sua vez, analisou as estratégias de relacionamento com a imprensa 

e de que forma impactam na reputação corporativa de cinco organizações reconhecidamente 

bem vistas pela sociedade, conforme o Reputation Institute. Por meio de pesquisa qualitativa, 

constatou-se que todas possuem alto grau de qualidade no relacionamento com a imprensa, 

com práticas positivas e mais sofisticadas do que comumente se encontra no mercado. Entre 

essas práticas estão os fatos de não terem assessoria de imprensa terceirizada e de a equipe 

conhecer os produtos e a empresa com profundidade, além de ser orientada a dar respostas 

ágeis e assertivas à imprensa. Pereira (2014) também destaca o alto comprometimento na 

relação profissional e a valorização do relacionamento pessoal com o jornalista, o que é muito 

apreciado por este. Constatou-se, portanto, que o relacionamento com a imprensa impacta 

positivamente na reputação, “cuidando da credibilidade da marca, da qualidade da exposição 

da empresa e gerenciando as crises para minimizar seu impacto negativo” (PEREIRA, 2014, 

p. 128). 

 Constata-se que os resultados das referidas pesquisas dividem conclusões em comum. 

Há concordância da estreita relação entre relacionamento com a imprensa e seu impacto na 
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imagem e reputação organizacional, cuja preservação consiste em uma das preocupações das 

assessorias de imprensa. Do mesmo modo, afirma-se que o porta-voz conhecedor do 

funcionamento da imprensa consegue entender melhor como atender os jornalistas, inclusive 

utilizando linguagem adequada e sabendo improvisar quando necessário. Entre as inovações 

dos treinamentos realizados por assessorias de imprensa estão a dramatização e o media 

training voltado para as mídias sociais, como forma de tornar os porta-vozes mais preparados 

para se comportar em novas plataformas de comunicação, desenvolver a oratória e agir 

corretamente em situações inesperadas. 
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3 PERCURSO METODOLÓGICO 

  

3.1 LOCUS DA PESQUISA 

 

O Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI 2015-2019 descreve que a UFRN é 

originada da Universidade do Rio Grande do Norte, fundada em 1958 e federalizada em 1960. 

De início foi constituída por faculdades e escolas de nível superior já existentes, até que em 

1968 passou pela reforma universitária que consolidou sua atual estrutura organizacional. 

Hoje em dia, a UFRN possui campus em Natal (Campus Central e Campus da Saúde) e nos 

municípios de Caicó (Campus de Caicó – CERES), Currais Novos (Campus de Currais Novos 

– CERES), Macaíba (Escola Agrícola de Jundiaí) e Santa Cruz (Faculdade de Ciências da 

Saúde do Trairi), com ações de extensão universitária em 62 municípios e 20 polos 

presenciais de educação a distância. Seu corpo discente possui aproximadamente 40 mil 

alunos, enquanto o quadro funcional é formado por mais de cinco mil servidores efetivos. 

A administração universitária é formada por colegiados deliberativos e seus órgãos 

executivos, com quatro conselhos superiores: Conselho de Administração (CONSAD), 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), Conselho Universitário (CONSUNI) 

e Conselho de Curadores (CONCURA). Ao todo, a UFRN possui sete pró-reitorias, duas 

secretarias acadêmicas, três superintendências, oito centros acadêmicos, 67 departamentos, 

quatro unidades acadêmicas especializadas, três escolas de ensino técnico, uma escola de 

ensino fundamental e quatro hospitais universitários, além de um laboratório de produção de 

medicamentos e um sistema de bibliotecas composto pela biblioteca central e 19 bibliotecas 

setoriais. As áreas administrativa, acadêmica e de recursos humanos são interligadas pelos 

sistemas integrados de informação divididos entre Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos (SIPAC), Sistema Integrado de Atividades Acadêmicas (SIGAA) 

e Sistema Integrado de Gestão, Planejamento e Recursos Humanos (SIGRH). 

Como instituição pública que deve prestar contas das suas ações à sociedade, dispõe 

da Superintendência de Comunicação, que engloba a Televisão Universitária (TVU), a Rádio 

Universitária (FMU) e a Agência de Comunicação (Agecom). Esta última é responsável pela 

produção do Boletim Eletrônico UFRNotícias, enviado por e-mail duas vezes por dia; do 

Boletim Eletrônico Especial da UFRN, geralmente com duas edições semanais; e pela 



49 
 

 
 

atualização do Portal da UFRN
9
 e das páginas institucionais nas redes sociais Facebook

10
, 

Youtube
11

, Instagram
12

 e Twitter
13

.  

O trabalho de comunicação interna e externa é complementado pelas assessorias de 

comunicação distribuídas em centros universitários, unidades especializadas, Reitoria, 

hospitais, entre outras unidades da instituição. A UFRN ainda possui a Editora Universitária 

(EDUFRN) e desde 1999 oferece o serviço da Ouvidoria como canal de comunicação entre a 

comunidade interna e externa. O PDI aponta a necessidade de uma reestruturação dos 

processos de comunicação para aprimorar a eficácia, em virtude do aumento da complexidade 

organizativa da instituição, além de uma redefinição da política de comunicação para 

aumentar a eficiência da comunicação interna e externa (UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2010).  

A Política de Comunicação da UFRN (Resolução nº 182/17 do Consepe) foi aprovada 

em 2017 e publicada no Boletim de Serviço nº 217 do dia 20 de novembro do mesmo ano. O 

documento aprova as normas que regulamentam a Política de Comunicação, com os objetivos 

de sistematizar processos e fluxos que permeiam as práticas de comunicação; orientar ações e 

estratégias de comunicação; e ser referência para planos, projetos e ações na área. 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2017). Atualmente o 

Comitê Gestor elabora o Plano de Comunicação da universidade, conforme previsto na 

Política, para orientar as atividades gerais de comunicação da UFRN. 

O media training está presente na instituição por meio da capacitação para gestores, 

promovida desde setembro de 2015 pela Superintendência de Comunicação. O treinamento é 

oferecido por demanda, ou seja, de acordo com a solicitação realizada no Levantamento de 

Necessidades de Capacitação – LNC – da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – Progesp, a qual 

organiza programações mensais de capacitações de acordo com os interesses apontados pelos 

servidores da universidade no LNC. De 2015 a 2017, a Superintendência de Comunicação 

realizou 7 cursos de media training para aproximadamente 52 gestores, com carga horária de 

quatro horas. Dentro das informações registradas no sistema integrado da universidade e 

fornecidas à pesquisadora por um de seus instrutores, detalha-se que a capacitação tem como 

objetivo aperfeiçoar a capacidade dos participantes de se relacionar com os jornalistas, seja na 

hora das entrevistas ou em eventos.  

                                                           
9
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018c 

10
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018d 

11
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018e 

12
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018f 

13
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE, 2018g 
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O conteúdo programático é dividido em três momentos. O primeiro consiste em uma 

explanação teórica como introdução aos “princípios básicos da relação entre gestores públicos 

da UFRN e a imprensa”, conforme assinalado na apresentação de slides utilizada na 

capacitação, que passa as principais dicas ao responder às perguntas “quem? O quê? Quando? 

Como? Onde? Por quê?” dentro do contexto da universidade. 

Desse modo, explica-se sobre imagem institucional e o papel do gestor como fonte de 

informação, com as responsabilidades que isso implica ao ser visto pela imprensa como 

responsável e confiável, comprometido com a verdade na transmissão das informações e sem 

omitir dados, exceto em casos sigilosos. Esse momento também expõe a melhor conduta para 

passar as informações, de forma rápida, didática, objetiva e respeitosa, com a necessidade de 

atender permanentemente as demandas da imprensa pela dinamicidade das redações, que não 

podem esperar demais para obter retorno. Também se aborda o porquê do relacionamento 

com a imprensa, que serve como meio de prestar contas à sociedade, garantir a transparência 

institucional, dar visibilidade à organização e divulgar informações relevantes para a 

sociedade.  

Após a apresentação, os participantes são divididos em grupos menores nos estúdios 

de televisão e rádio. Jornalistas da TV e da FM Universitária conduzem o treinamento com 

dicas iniciais para ambos os meios (linguagem, comportamento, vocabulário, vestimenta, 

pontualidade, entre outras orientações) e, posteriormente, realizam entrevistas simuladas com 

cada gestor para avaliar o desempenho individual e identificar falhas nos diversos formatos de 

entrevistas, sejam ao vivo, gravadas, em estúdio, por telefone, externas, simples ou coletivas.  

 Durante a coleta de informações exploratórias na Superintendência de Comunicação, 

os jornalistas que ministraram edições do media training avaliaram que os gestores em geral 

têm bom desempenho nas entrevistas simuladas, com a necessidade de trabalhar alguns erros 

identificados como mais frequentes nos participantes: falta de objetividade, prolixidade, 

nervosismo e falta de domínio do conteúdo. Existe na Superintendência uma proposta de 

realização do segundo módulo do treinamento, como forma de dar continuidade junto aos 

gestores que já cursaram as primeiras edições. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para realizar o diagnóstico das impressões de jornalistas acerca do desempenho das 

fontes em geral e, mais especificamente, do desempenho das fontes e dos porta-vozes da 
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UFRN, optou-se pela aplicação de um questionário de estudo transversal, assim classificado 

por coletar dados em um período específico de tempo (VIEIRA, 2009). O método estatístico 

foi escolhido por tornar possível “determinar, em dados numéricos, a probabilidade de acerto 

de determinada conclusão, bem como a margem de erro de um valor obtido” (GIL, 2010, p. 

17), o que possibilita identificar a opinião do grupo respondente acerca dos questionamentos 

levantados. Classifica-se a pesquisa como descritiva, visto que pretende levantar opiniões de 

uma população para o posterior estudo do nível de atendimento das fontes da UFRN no 

relacionamento com a imprensa. De acordo com Santos (2013, p. 197), “na pesquisa 

descritiva é feita a descrição das características de uma determinada população, estudo 

descritivo de determinado fenômeno com suas variáveis”. O diagnóstico elaborado a partir 

dos dados coletados serve como base para a construção do manual de relacionamento com a 

imprensa, cujo conteúdo recebe contribuições complementares da pesquisa bibliográfica – os 

livros e trabalhos acadêmicos já existentes sobre media training – e da pesquisa documental – 

materiais que ainda não receberam tratamento analítico, com a possibilidade de serem 

reelaborados a partir dos objetivos da pesquisa (GIL, 2010), que neste caso correspondem aos 

guias de relacionamento com a imprensa já existentes em outras universidades. Esses guias 

foram adquiridos por meio de consulta às assessorias de comunicação de 62 universidades 

brasileiras, para identificar quais delas já possuíam as diretrizes escritas que poderiam servir 

como subsídio para a elaboração do manual proposto neste trabalho. Trata-se de uma pesquisa 

aplicada, por haver o interesse de que o manual produzido neste trabalho seja utilizado na 

prática pela comunidade universitária. 

A observação participante também está presente na elaboração do manual, visto que a 

vivência da pesquisadora como jornalista de Assessoria de Comunicação na UFRN permite a 

participação em situações reais de relacionamento entre fontes da universidade e imprensa. 

Kidder (1987) salienta a necessidade da imersão em situações reais para a observação 

participante, pois os ambientes exercem grande influência sobre as pessoas. Ou seja, é 

importante que a pesquisa aconteça no cotidiano dos indivíduos. Gil (2010) complementa que 

a técnica consiste em chegar ao conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele 

mesmo, por isso o observador assume, até certo ponto, o papel de um membro do grupo. 

Neste caso específico, a pesquisadora, como servidora da UFRN, pode ser considerada 

membro da comunidade universitária, e as suas próprias atribuições de trabalho permitem o 

acompanhamento de entrevistas concedidas por fontes da universidade à imprensa. 

Consequentemente, a experiência profissional proporcionou o levantamento de algumas 
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orientações necessárias ao material. Tal análise foi realizada no papel de pesquisadora, com 

vistas a promover o máximo de distanciamento possível da função de servidora, a qual resulta 

em implicações na relação com a UFRN. Monceau (2008) define implicação como o 

fenômeno em que o indivíduo é tomado pela instituição independentemente da sua vontade, 

levando as interferências dessa ligação para o campo da pesquisa. Nesse contexto, a consulta 

a jornalistas externos à UFRN contribuiu para a coleta de análises livres da implicação 

institucional, em virtude do efetivo distanciamento entre esses profissionais e a universidade. 

A pesquisa quantitativa tem como objetivo obter informações de natureza numérica 

em que o conhecimento obtido possa ser generalizável, quer dizer, que “é possível estender, 

com certa margem de erro, o resultado da pesquisa para toda a população de onde proveio a 

amostra” (VIEIRA, 2009, p. 5). Adotou-se como técnica o levantamento de campo (survey) 

por amostragem, a partir de um questionário de autoaplicação, com questões fechadas e 

respostas qualitativas. Trata-se de amostragem pelo fato de o questionário ter sido aplicado a 

um subconjunto do universo ou população, isto é, um grupo de jornalistas entre todos os 

profissionais da área que atuam no Rio Grande do Norte. Esse subconjunto foi escolhido por 

amostragem não-probabilística, que não apresenta fundamentação matemática ou estatística, 

pois depende unicamente de critérios da pesquisadora (GIL, 2010).  

Diante do exposto, optou-se pela delimitação do público-alvo entre os repórteres, 

apresentadores e produtores das emissoras Inter TV Cabugi e TV Ponta Negra, assim como os 

repórteres e editores das empresas de comunicação Tribuna do Norte e Agora RN.  A escolha 

se deu pelo fato de que as emissoras televisivas são as mais assistidas no Rio Grande do 

Norte, conforme dados do Ibope de 2017 fornecidos pelo departamento de Marketing da TV 

Ponta Negra, enquanto os outros dois veículos são os únicos de Natal que dispõem de jornais 

impressos e portais de notícias na internet. Acredita-se que estes três formatos – televisão, 

internet e jornal impresso – abrangem satisfatoriamente os meios de comunicação para os 

quais os entrevistados da UFRN são mais comumente procurados.  

A consulta a profissionais das rádios foi descartada pelo fato de que as entrevistas e 

reportagens ocupam parcela reduzida dos programas jornalísticos, conforme sinaliza o 

levantamento realizado por Barros (2015) ao analisar a programação de quatro radiojornais de 

diferentes emissoras FM. Ao longo de uma semana, as entrevistas constituíram 5,10% e as 

reportagens representaram 1,63% do total de ocorrências dos 13 formatos radiofônicos 

encontrados nos programas. O formato mais presente foi a reprodução de notícias (34,08%), 

cujo conteúdo em algumas ocasiões é proveniente de outros veículos de comunicação já 
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inseridos no público-alvo desta pesquisa. Além disso, entre os respondentes aqui delimitados 

existem os que também atuam em rádio. 

 Os respondentes foram delimitados a partir de experiência pessoal da pesquisadora em 

assessoria de comunicação na UFRN, pela qual se constata que os repórteres, apresentadores e 

produtores têm maior contato com as fontes e os porta-vozes. Estes cargos somam o total de 

20 pessoas na Inter TV Cabugi e 27 na TV Ponta Negra. Como não existe cargo de produtor 

ou apresentador na Tribuna do Norte e no Agora RN, são incluídos os editores pelo fato de 

também realizarem entrevistas, o que totaliza 19 pessoas na Tribuna do Norte e 9 no Agora 

RN. Constata-se que um repórter da Tribuna do Norte é produtor da TV Ponta Negra, 

portanto, respondeu apenas uma vez ao questionário.  

Em virtude da falta de tempo dos jornalistas nas redações e da volumosa quantidade de 

e-mails que recebem diariamente, a pesquisadora levou pessoalmente os questionários 

impressos para os veículos, como forma de facilitar a participação dos respondentes. A coleta 

resultou na participação de 100% do público-alvo, o que representa 74 questionários 

respondidos. Para driblar a desvantagem apontada por Vieira (2009) de que os questionários 

de autoaplicação não permitem comentários adicionais, foi inserido espaço para os 

respondentes acrescentarem outras características que não estivessem nas opções fechadas das 

respostas. 

O questionário (Apêndices A e B) foi composto por 7 tópicos, sendo o primeiro a 

identificação do cargo desempenhado pelo respondente no veículo em que trabalha. Da 

questão 2 em diante, foram solicitadas opiniões inicialmente relativas aos entrevistados em 

geral e, em seguida, mais especificamente sobre as fontes da UFRN. As questões 2 e 3 

solicitaram ao respondente, respectivamente, atribuir o grau de importância em relação às 

características mais importantes em um entrevistado, numa escala de 0 (sem importância) a 3 

(muito importante), e assinalar em grau de frequência os erros cometidos pelos entrevistados 

em geral, numa escala de 0 (nunca) a 3 (geralmente). No tópico 2, os respondentes puderam 

adicionar outras características que não estavam na lista, mas que considerassem importantes. 

Os 10 itens inseridos nos quadros de características foram retirados das orientações 

passadas por Duarte (2016) sobre os requisitos básicos de um porta-voz: compreensão e 

respeito à imprensa; credibilidade; domínio do tema; serenidade; simplicidade e clareza; 

objetividade; firmeza; precisão; capacidade de improviso e argumentação; capacidade de 

apresentar ideias e informações, formular e transmitir mensagens. Os 10 itens inseridos no 

quadro de erros são baseados nas orientações Assad e Passadori (2009) e Duarte (2016): 
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desconhecer funcionamento das redações; negar notícias verdadeiras; pedir para ler o texto; 

desrespeitar o deadline; chegar atrasado; desconhecer assunto abordado; usar termos 

técnicos/jargão; ser grosseiro e impaciente; usar vestimentas inadequadas; ser prolixo.  

A partir da questão 4, o questionário trata apenas dos entrevistados da UFRN, 

começando pela pergunta ‘Existe alguma fonte da UFRN que você procura com frequência 

para entrevistas na área em que ela é especialista?’, com a solicitação de informar a 

quantidade de fontes caso fosse respondida a alternativa ‘sim’. Desse modo, buscou-se 

identificar uma média de pessoas da universidade que são referência para a imprensa em suas 

áreas de atuação. Posteriormente, o respondente é convidado a avaliar o desempenho das 

fontes da UFRN no relacionamento com a imprensa, numa variação de ‘ótimo’, ‘bom’, 

‘ruim’, ‘péssimo’ e ‘não sei opinar’. Ao assinalar esta última alternativa (não sei opinar), o 

respondente era dispensado de continuar para as perguntas 6 e 7. Caso escolhesse qualquer 

outra alternativa, solicitava-se continuar o preenchimento do questionário. 

As questões 6 e 7 convidam o jornalista a avaliar especificamente os entrevistados da 

UFRN, atribuindo notas às mesmas características e os erros elencados nos quesitos 1 e 2, 

numa escala de 3 (todas as fontes da UFRN apresentaram a característica/todas as fontes da 

UFRN cometeram o erro) a 0 (nenhuma fonte apresentou a característica/nenhuma fonte 

apresentou o erro). A partir do questionário, foram obtidos dados qualitativos e quantitativos 

que servirão de base para a realização do diagnóstico das fontes e dos porta-vozes da UFRN. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

A pesquisa de campo foi realizada entre os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 

2018, tendo como resultado a participação de 18 apresentadores, 13 editores, 15 produtores e 

28 repórteres, sendo 46 profissionais das emissoras de televisão e 28 dos meios impressos e 

eletrônicos. Com auxílio do programa de computador estatístico SPSS, obtivemos as análises 

gráficas e distribuições de frequência dos dados para avaliar as características que os 

jornalistas mais valorizam em um entrevistado e saber se eles encontram tais características 

nas fontes da UFRN, assim como verificar a frequência de erros praticados pelos 

entrevistados em geral e se também são encontrados nas fontes da UFRN. Buscou-se ainda 

identificar como os jornalistas avaliam o desempenho dos entrevistados da UFRN e 

identificar os pontos fortes e fracos destes, a fim de elaborar o manual de relacionamento com 

a imprensa a partir das principais necessidades da comunidade universitária. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS ENTREVISTADOS EM GERAL E FONTES DA UFRN 

 

Além dos 10 itens inseridos para análise nas questões fechadas sobre as características 

mais importantes de um bom entrevistado, obtivemos respostas de 33 pessoas (44,5% do 

total) na pergunta aberta sobre outras características que considerem importantes em um 

entrevistado. Uma delas citou a credibilidade, já inserida na questão fechada. As demais 

respostas foram distribuídas em 6 tópicos principais: pontualidade (09), ética (02), 

disponibilidade (17), valorização da transparência (02), carisma (01) e bom comportamento 

diante das câmeras (03). O maior número de respostas é justificado pelo fato de que uma 

pessoa mencionou mais de uma característica, portanto, foi encaixada em mais de um tópico. 

 No cruzamento das perguntas 2 e 6, relativas às características mais importantes de um 

bom entrevistado e a presença destas nas fontes da UFRN, obtivemos as seguintes conclusões 

a partir das análises das tabelas em pares, divididas de acordo com os 10 tópicos abordados 

igualmente nas perguntas 2 e 6, com a diferença de que a primeira era voltada aos 

entrevistados como um todo, enquanto a segunda tinha como foco as fontes da UFRN:  
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Tabela 1 – Compreensão e respeito à imprensa por parte do entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos De pouca 

importância 

3 4,1 4,1 4,1 

Importante 23 31,1 31,5 35,6 

Muito importante 47 63,5 64,4 100,0 

Total 73 98,6 100,0  

NR  1 1,4   

Total 74 100,0   

Fonte: dados coletados pela autora 

 

Do total de respondentes, a maioria (63,5%) assinalou que a compreensão e respeito à 

imprensa é muito importante. Ao analisar a presença da característica nas fontes da UFRN, a 

maioria (55,4%) assinalou que quase todas as fontes da UFRN demonstraram respeito e 

compreensão à imprensa. Dos demais respondentes, a maioria (36,5%) considerou que todas 

as fontes da UFRN detiveram a característica, 5 não responderam (6,8%) e 1 (1,4%) acredita 

que poucas apresentaram. Ressalta-se que ninguém optou pelo item ‘nenhuma fonte da UFRN 

apresentou a característica’.  

A partir dos dados, é possível concluir que a compreensão e o respeito à imprensa são 

comportamentos de alto valor para os jornalistas respondentes, mas que não são dominados 

por todas as fontes da UFRN. Isso significa que mais da metade dos respondentes já passou 

por situações em que foram incompreendidos ou desrespeitados por entrevistados da 

universidade.  

 

 

 

Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 2 – Presença de compreensão e respeito à imprensa por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Poucas 1 1,4 1,4 1,4 

Quase todas 41 55,4 59,4 60,9 

Todas 27 36,5 39,1 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
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Tabela 3 - Credibilidade do entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Importante 6 8,1 8,1 8,1 

Muito importante 68 91,9 91,9 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 4 - Presença de credibilidade por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Poucas 1 1,4 1,4 1,4 

Quase todas 23 31,1 33,3 34,8 

Todas 45 60,8 65,2 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Do total de respondentes, a maioria (91,9%) assinalou que é muito importante 

entrevistar fontes de credibilidade. A maioria (60,8%) acredita que todas as fontes da UFRN 

têm credibilidade, enquanto as demais respostas foram distribuídas entre ‘quase todas’ 

(31,1%) e ‘poucas’ (1,4%). Ressalta-se que ninguém optou pelo item ‘nenhuma fonte da 

UFRN apresentou a característica’ e 5 pessoas (6,8%) não responderam à questão.  

Os números revelam que esta é a característica mais valorizada pelos jornalistas, ao 

passo que nem todas as fontes da UFRN detêm credibilidade junto a esse público. Mesmo que 

a maioria dos participantes da pesquisa considerem que todas as fontes da UFRN apresentam 

a característica, existem mais de 30% que não compartilham da mesma opinião, o que 

representa uma parcela significativa dos respondentes. 

 

Tabela 5 - Serenidade do entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Sem importância 6 8,1 8,1 8,1 

De pouca 

importância 

13 17,6 17,6 25,7 

Importante 38 51,4 51,4 77,0 

Muito importante 17 23,0 23,0 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 
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Tabela 6 - Presença de serenidade na(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Poucas 3 4,1 4,3 4,3 

Quase todas 42 56,8 60,9 65,2 

Todas 24 32,4 34,8 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   

Fonte: dados coletados pela autora 

 

A maioria dos respondentes (51,4%) afirmou que a serenidade é importante em um 

entrevistado, no sentido de transmitir as informações com calma e tranquilidade. Ao analisar 

as fontes da UFRN, a maioria (56,8%) assinalou que quase todas as fontes da UFRN são 

serenas, enquanto as demais respostas foram distribuídas entre ‘todas’ (32,4%) e ‘poucas’ 

(4,1%). Ressalta-se que ninguém optou pelo item ‘nenhuma fonte da UFRN apresentou a 

característica’ e 5 (6,8%) pessoas não responderam à questão.  

Nesse contexto, a serenidade aparece como a característica considerada menos 

importante pelos jornalistas em relação às demais, recebendo inclusive respostas de pessoas 

que a julgam ‘sem importância’ (8,1%) e ‘de pouca importância’ (17,6%). De qualquer modo, 

mais da metade dos jornalistas enxergam a serenidade como um atributo importante ou muito 

importante. Em relação às fontes da UFRN, compreende-se mais uma vez que nem todas 

possuem a característica. 

Tabela 7 - Domínio do tema pelo entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Importante 9 12,2 12,2 12,2 

Muito importante 65 87,8 87,8 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 8 - Presença de domínio do tema por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Quase todas 15 20,3 21,7 21,7 

Todas 54 73,0 78,3 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 
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Nessa característica, praticamente todos os respondentes (87,8%) acreditam que é 

muito importante o entrevistado dominar o tema abordado na entrevista. Ao analisar as fontes 

da UFRN, a maioria (73%) afirmou que todas as fontes da UFRN dominaram o tema e os 

demais (20,3%) assinalaram que quase todas apresentaram a característica. Ressalta-se que 

ninguém optou pelo item ‘poucas fontes da UFRN apresentaram a característica’ e ‘nenhuma 

fonte da UFRN apresentou a característica’. Dos 74 participantes, 5 (6,8%) pessoas não 

responderam à questão.  

Observa-se que este é o segundo atributo mais valorizado pelos jornalistas, enquanto 

ocupa a primeira posição entre os mais presentes nas fontes da UFRN. Mais de 70% dos 

respondentes afirmaram ter encontrado em todos os entrevistados da universidade o domínio 

do tema em pauta, no entanto, 20% dos profissionais já encontraram pessoas da instituição 

que deixaram a desejar nesse quesito. 

 

Tabela 9 - Simplicidade e clareza do entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos De pouca 

importância 

1 1,4 1,4 1,4 

Importante 34 45,9 45,9 47,3 

Muito importante 39 52,7 52,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 10 - Presença de simplicidade e clareza por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Poucas 9 12,2 13,0 13,0 

Quase todas 48 64,9 69,6 82,6 

Todas 12 16,2 17,4 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

A maioria dos entrevistados (52,7%) classificou que é muito importante a simplicidade 

e clareza do entrevistado. Em relação às fontes da UFRN, a maioria (64,9%) informou que 

quase todas são simples e claras nas entrevistas, enquanto os demais respondentes assinalaram 

as opções ‘todas’ (16,2%) e ‘poucas’ (12,2%). Ressalta-se que ninguém optou pelo item 
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‘nenhuma fonte da UFRN apresentou a característica’ e 5 pessoas (6,8%) não responderam à 

questão.  

Os dados levam à conclusão de que ser simples e claro é um dos atributos mais 

valorizados pelo jornalista, mas que ainda precisa ser trabalhado nos entrevistados da UFRN. 

Isso porque a maioria dos jornalistas já encontrou fontes desprovidas desses atributos, com 

destaque para os mais de 10% dos profissionais que consideram existirem poucas pessoas da 

universidade que dominem simplicidade e clareza na transmissão das informações. 

 

Tabela 11 - Objetividade do entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos De pouca 

importância 

2 2,7 2,7 2,7 

Importante 30 40,5 40,5 43,2 

Muito importante 42 56,8 56,8 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 12 - Presença de objetividade por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Poucas 10 13,5 14,5 14,5 

Quase todas 46 62,2 66,7 81,2 

Todas 13 17,6 18,8 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

A maioria dos respondentes (56,8%) acredita que é muito importante a presença de 

objetividade durante a concessão de uma entrevista. Ao analisar as fontes da UFRN, a maioria 

(62,2%) respondeu que quase todas as fontes são objetivas durante uma entrevista, enquanto 

os demais respondentes assinalaram as opções ‘todas’ (17,6%) e ‘poucas’ (13,5%). Ressalta-

se que ninguém optou pelo item ‘nenhuma fonte da UFRN apresentou a característica’ e 5 

pessoas (6,8%) não responderam à questão.  

Enquanto mais da metade dos respondentes o consideram muito importante, nesse 

atributo chama atenção o número de pessoas que assinalaram ter encontrado poucos 

entrevistados da UFRN com objetividade na transmissão de informações. Do mesmo modo, a 

maioria dos jornalistas assinalou que quase todas as fontes da UFRN apresentaram a 
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característica, ou seja, essa parcela de respondentes já teve contato com entrevistados que não 

foram objetivos.  

 

Tabela 13 - Firmeza do entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos De pouca 

importância 

6 8,1 8,1 8,1 

Importante 39 52,7 52,7 60,8 

Muito importante 29 39,2 39,2 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 14 - Presença de firmeza por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Poucas 4 5,4 5,8 5,8 

Quase todas 44 59,5 63,8 69,6 

Todas 21 28,4 30,4 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Do total de respondentes, a maioria (52,7%) considera que a firmeza é importante em 

um entrevistado. Em relação às fontes da UFRN, a maioria (59,5%) respondeu que quase 

todas as fontes apresentam firmeza durante uma entrevista, enquanto os demais assinalaram as 

opções ‘todas’ (28,4%) e ‘poucas’ (5,4%). Ressalta-se que ninguém optou pelo item 

‘nenhuma fonte da UFRN apresentou a característica’ e 5 pessoas (6,8%) não responderam à 

questão. 

 Os números revelam que a firmeza não é uma das características mais valorizadas 

pelos jornalistas entre as demais avaliadas, ainda assim, é considerada pela maioria de 

importante a muito importante. Do mesmo modo, esse atributo não está entre os mais 

presentes nas fontes da UFRN, visto que mais de 60% dos respondentes (os que assinalaram 

‘quase todas’ e ‘poucas’) já tiveram contato com entrevistados sem firmeza na prestação de 

informações à imprensa. 
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Tabela 15 - Precisão do entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos De pouca 

importância 

1 1,4 1,4 1,4 

Importante 29 39,2 39,2 40,5 

Muito importante 44 59,5 59,5 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 16 - Presença de precisão por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Poucas 3 4,1 4,3 4,3 

Quase todas 46 62,2 66,7 71,0 

Todas 20 27,0 29,0 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

A maioria dos respondentes (59,5%) considera muito importante a precisão do 

entrevistado ao transmitir informações. Ao analisar as fontes da UFRN, a maioria (62,2%) 

respondeu que quase todas as fontes são precisas durante uma entrevista, enquanto os demais 

respondentes assinalaram as opções ‘todas’ (27%) e ‘poucas’ (4,1%). Ressalta-se que 

ninguém optou pelo item ‘nenhuma fonte da UFRN apresentou a característica’ e 5 pessoas 

(6,8%) não responderam à questão.  

Os dados revelam que a precisão é uma das características mais valorizadas pelos 

jornalistas, ao passo que não é uma das mais presentes entre as fontes da UFRN. Observa-se 

que mais de 60% dos jornalistas (os que assinalaram ‘quase todas’ e ‘poucas’) já 

entrevistaram pessoas da universidade que não foram precisas nas suas respostas. 

 

Tabela 17 - Capacidade de improviso e argumentação do entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Sem importância 1 1,4 1,4 1,4 

De pouca 

importância 

12 16,2 16,2 17,6 

Importante 36 48,6 48,6 66,2 

Muito importante 25 33,8 33,8 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 
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Tabela 18 - Presença de capacidade de improviso e argumentação da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Poucas 15 20,3 21,7 21,7 

Quase todas 35 47,3 50,7 72,5 

Todas 19 25,7 27,5 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

A capacidade de improviso e argumentação do entrevistado foi considerada importante 

pela maioria dos respondentes (48,6%). Ao analisar as fontes da UFRN, maioria (47,3%) 

respondeu que quase todas as fontes são objetivas durante uma entrevista, enquanto os demais 

respondentes assinalaram as opções ‘todas’ (25,7%) e ‘poucas’ (20,3%). Ressalta-se que 

ninguém optou pelo item ‘nenhuma fonte da UFRN apresentou a característica’ e 5 pessoas 

(6,8%) não responderam à questão. 

A partir dos dados, é possível compreender que a capacidade de improviso e 

argumentação é uma das características menos valorizadas pelos jornalistas. Do mesmo modo, 

trata-se do atributo menos presente nas fontes da UFRN, conforme se observa no expressivo 

índice de respondentes que afirmaram ter encontrado poucas pessoas da universidade com 

essa característica. Apesar de menos valorizada entre as demais avaliadas, ainda assim a 

capacidade de improviso e argumentação é tida como importante para a maioria dos 

respondentes. 

 

Tabela 19 - Capacidade do entrevistado em apresentar ideias e informações 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos De pouca 

importância 

3 4,1 4,1 4,1 

Importante 24 32,4 32,4 36,5 

Muito importante 47 63,5 63,5 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 20 - Presença de capacidade de apresentar ideias e informações por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Poucas 2 2,7 2,9 2,9 

Quase todas 36 48,6 52,2 55,1 

Todas 31 41,9 44,9 100,0 
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Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

A maioria dos respondentes (63,5%) assinalou que é muito importante a capacidade do 

entrevistado em apresentar ideias e informações. Ao analisar as fontes da UFRN, a maioria 

(48,6%) respondeu que quase todas as fontes apresentam a característica, com pequena 

diferença para o item ‘todas’ (41,9%). Ressalta-se que 2,7% assinalaram ‘poucas’ e ninguém 

optou pelo item ‘nenhuma fonte da UFRN apresentou a característica’. Do total de 74 

participantes, 5 pessoas (6,8%) não responderam à questão. 

Esse atributo está entre os mais presentes entre os entrevistados da universidade, ao 

mesmo tempo em que possui alta valoração pelos jornalistas. No entanto, ainda existem 

fontes da UFRN sem capacidade de apresentar ideias e informações, o que exige 

aprimoramento para o desempenho mais adequado desse público no relacionamento com a 

imprensa. 

 

4.2 ERROS DOS ENTREVISTADOS EM GERAL E FONTES DA UFRN 

 

 Na análise do grau de frequência dos erros cometidos pelos entrevistados em geral e 

da presença destes erros nas fontes da UFRN, foi disponibilizada uma questão aberta para os 

jornalistas informarem se existem outros erros identificados nas fontes da UFRN. Obtivemos 

a participação de 7 pessoas (9,4% do total) e distribuímos as respostas nos seguintes tópicos: 

impossibilidade de tempo para atendimento rápido das demandas da imprensa (03); falta de 

clareza (02); falta de noção sobre interesse público (01); soberba e superego (01). Uma das 

respostas não foi inserida nestes tópicos por consistir em um comentário acerca das pautas da 

UFRN:  

 

“A UFRN é uma fonte de pautas inesgotável, acredito que elas deveriam ser apresentadas com 

mais frequência aos veículos de comunicação, principalmente àquelas que se referem às 

pesquisas realizadas na entidade”.  

 

 No cruzamento das perguntas 3 e 7, relativas ao grau de frequência dos erros 

cometidos pelos entrevistados em geral e a presença destes erros nas fontes da UFRN, 
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obtivemos as seguintes conclusões a partir das análises das tabelas em pares, divididas de 

acordo com os 10 tópicos abordados igualmente nas perguntas 3 e 7, com a diferença de que a 

primeira era voltada aos entrevistados como um todo, enquanto a segunda tinha como foco as 

fontes da UFRN: 

 

Tabela 21 - Desconhecimento do funcionamento das redações pelo entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nunca 1 1,4 1,4 1,4 

Raramente 4 5,4 5,4 6,8 

Às vezes 29 39,2 39,2 45,9 

Geralmente 40 54,1 54,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 22 - Desconhecimento do funcionamento das redações por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nenhuma 10 13,5 14,7 14,7 

Poucas 32 43,2 47,1 61,8 

Quase todas 21 28,4 30,9 92,6 

Todas 5 6,8 7,4 100,0 

Total 68 91,9 100,0  

NR  6 8,1   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Do total de respondentes, a maioria (54,1%) afirmou que geralmente os entrevistados 

desconhecem o funcionamento das redações. Em relação às fontes da UFRN, a maioria 

(43,2%) apontou que poucas apresentam o erro, enquanto as demais respostas foram 

distribuídas entre ‘quase todas’ (28,4%), ‘nenhuma’ (13,5%) e ‘todas’ (6,8%). Ressalta-se 

que, dos 74 participantes, 6 pessoas (8,1%) não responderam à questão. 

Principal erro destacado entre os entrevistados em geral, o desconhecimento do 

funcionamento das redações está igualmente entre as falhas mais comuns das fontes da 

UFRN. Isso porque mais de 70% dos jornalistas assinalaram que poucas, quase todas ou todas 

as pessoas da universidade apresentam esse ponto negativo. 
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Tabela 23 - Negação de notícias verdadeiras pelo entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nunca 6 8,1 8,1 8,1 

Raramente 19 25,7 25,7 33,8 

Às vezes 44 59,5 59,5 93,2 

Geralmente 5 6,8 6,8 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 24 - Negação de notícias verdadeiras por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nenhuma 42 56,8 61,8 61,8 

Poucas 24 32,4 35,3 97,1 

Quase todas 2 2,7 2,9 100,0 

Total 68 91,9 100,0  

NR  6 8,1   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Nesse quesito, a maioria dos respondentes (59,5) classificou que às vezes os 

entrevistados negam notícias verdadeiras. No que concerne às fontes da UFRN, a maioria 

(56,8%) indicou que nenhuma apresenta o erro, enquanto as demais respostas foram 

distribuídas entre ‘poucas’ (32,4%) e ‘quase todas’ (2,7%). Ressalta-se que ninguém optou 

pelo item ‘todas as fontes da UFRN cometeram o erro’ e 6 pessoas (8,1%) não responderam à 

questão. Apesar de mais da metade dos jornalistas considerarem que nenhum entrevistado da 

universidade apresentou o erro, mais de 30% dos respondentes assinalaram ‘poucas’ ou 

‘quase todas’. Ou seja, uma parcela significativa de profissionais já enfrentou situações nas 

quais as fontes da UFRN negaram informações verdadeiras. 

 

Tabela 25 - Pedido de leitura do texto pelo entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nunca 9 12,2 12,2 12,2 

Raramente 43 58,1 58,1 70,3 

Às vezes 21 28,4 28,4 98,6 

Geralmente 1 1,4 1,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Fonte: dados coletados pela autora 
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Tabela 26 - Pedido de leitura do texto por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nenhuma 46 62,2 66,7 66,7 

Poucas 21 28,4 30,4 97,1 

Quase todas 2 2,7 2,9 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

A maioria dos respondentes (58,1%) informou que raramente os entrevistados pedem 

para ler o texto antes de ser publicado. Ao analisar as fontes da UFRN, a maioria (62,2%) 

indicou que nenhuma apresenta o erro, enquanto as demais respostas foram distribuídas entre 

‘poucas’ (28,4%) e ‘quase todas’ (2,7%). Ressalta-se que ninguém optou pelo item ‘todas as 

fontes da UFRN cometeram o erro’ e 5 pessoas (6,8%) não responderam à questão. 

 Como se pode observar, o pedido de leitura do texto é um erro raro entre os 

entrevistados em geral e também pouco presente nas fontes da UFRN. No entanto, ainda 

assim existem pessoas da universidade que cometem esse comportamento, conforme os 30% 

dos respondentes que escolheram as opções ‘poucas’ ou ‘quase todas’.  

 

Tabela 27 - Desrespeito do deadline pelo entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Raramente 13 17,6 17,6 17,6 

Às vezes 46 62,2 62,2 79,7 

Geralmente 15 20,3 20,3 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 28 - Desrespeito ao deadline por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nenhuma 18 24,3 26,1 26,1 

Poucas 41 55,4 59,4 85,5 

Quase todas 10 13,5 14,5 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 
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Sobre o desrespeito ao deadline, a maioria dos respondentes (62,2%) assinalou que às 

vezes os entrevistados cometem o erro. Em relação às fontes da UFRN, a maioria (55,4%) 

afirmou que poucas apresentam o erro, enquanto as demais respostas foram distribuídas entre 

‘nenhuma’ (24,3%) e ‘quase todas’ (13,5%). Ressalta-se que ninguém optou pelo item ‘todas 

as fontes da UFRN cometeram o erro’ e 5 pessoas (6,8%) não responderam à questão. 

Conforme os dados, observa-se que esse erro já foi presenciado pela maioria dos jornalistas 

respondentes, entre os quais mais de 60% também enfrentaram o problema junto às fontes da 

UFRN.  

 

Tabela 29 - Atraso do entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Raramente 24 32,4 32,4 32,4 

Às vezes 39 52,7 52,7 85,1 

Geralmente 11 14,9 14,9 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 30 - Atraso da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nenhuma 20 27,0 29,0 29,0 

Poucas 43 58,1 62,3 91,3 

Quase todas 6 8,1 8,7 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Do total de respondentes, a maioria (52,7%) apontou que às vezes os entrevistados 

cometem atrasos para as entrevistas. No que concerne às fontes da UFRN, a maioria (58,1%) 

assinalou que poucas apresentaram o erro, enquanto as demais respostas foram distribuídas 

entre ‘nenhuma’ (27%) e ‘quase todas’ (8,1%). Ressalta-se que ninguém optou pelo item 

‘todas as fontes da UFRN cometeram o erro’ e 5 pessoas (6,8%) não responderam à questão. 

Os números levam à compreensão de que o atraso dos entrevistados não é raro, assim 

como existem fontes da UFRN que cometem a mesma falha. Afinal, mais de 60% dos 

jornalistas assinalaram que poucas ou quase todas as pessoas da universidade já apresentaram 

o erro. 
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Tabela 31 - Desconhecimento do entrevistado acerca do assunto abordado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nunca 9 12,2 12,3 12,3 

Raramente 39 52,7 53,4 65,8 

Às vezes 25 33,8 34,2 100,0 

Total 73 98,6 100,0  

NR  1 1,4   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 32 - Desconhecimento do assunto abordado por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nenhuma 47 63,5 68,1 68,1 

Poucas 19 25,7 27,5 95,7 

Quase todas 3 4,1 4,3 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Do total de respondentes, a maioria (52,7%) afirmou que raramente os entrevistados 

desconhecem o assunto abordado. Ao analisar especificamente as fontes da UFRN, a maioria 

(63,5%) assinalou que nenhuma apresenta o erro, enquanto as demais respostas foram 

distribuídas entre ‘poucas’ (25,7%) e ‘quase todas’ (4,1%). Ressalta-se que ninguém optou 

pelo item ‘todas as fontes da UFRN cometeram o erro’ e 5 pessoas (6,8%) não responderam à 

questão. A partir dos dados, pode-se concluir que o desconhecimento do assunto abordado é 

raro entre os entrevistados em geral, assim como está entre os erros menos frequentes das 

fontes da UFRN. Apesar disso, ainda existem pessoas da universidade que apresentam essa 

falha. 

 

Tabela 33 - Uso de termos técnicos/jargão pelo entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nunca 1 1,4 1,4 1,4 

Raramente 6 8,1 8,1 9,5 

Às vezes 41 55,4 55,4 64,9 

Geralmente 26 35,1 35,1 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 
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Tabela 34 - Uso de termos técnicos/jargão por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nenhuma 6 8,1 8,7 8,7 

Poucas 27 36,5 39,1 47,8 

Quase todas 30 40,5 43,5 91,3 

Todas 6 8,1 8,7 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Em relação ao uso de termos técnicos/jargão, a maioria dos respondentes (55,4%) 

classificou que às vezes os entrevistados cometem o erro. Ao avaliar as fontes da UFRN, a 

maioria (40,5%) indicou que quase todas apresentam o erro, enquanto as demais respostas 

foram distribuídas entre ‘poucas’ (36,5%), ‘todas’ (8,1%) e ‘nenhuma’ (8,1%). Do total de 74 

respondentes, 5 pessoas (6,8%) não responderam à questão.  

Observa-se que o erro é um dos mais comuns entre os entrevistados em geral e 

também das fontes da UFRN. Isso porque quase metade dos jornalistas assinalaram que quase 

todas ou todas as pessoas da universidade utilizam termos técnicos e jargão no relacionamento 

com a imprensa. 

 

Tabela 35 - Grosseria e impaciência do entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nunca 6 8,1 8,1 8,1 

Raramente 42 56,8 56,8 64,9 

Às vezes 25 33,8 33,8 98,6 

Geralmente 1 1,4 1,4 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 36 - Grosseria e impaciência por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nenhuma 44 59,5 63,8 63,8 

Poucas 21 28,4 30,4 94,2 

Quase todas 4 5,4 5,8 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 
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Do total de respondentes, a maioria (56,8%) informou que raramente os entrevistados 

são grosseiros e impacientes. Em relação às fontes da UFRN, a maioria (59,5%) apontou que 

nenhuma apresenta o erro, enquanto as demais respostas foram distribuídas entre ‘poucas’ 

(28,4%) e ‘quase todas’ (5,4%). Ressalta-se que ninguém optou pelo item ‘todas as fontes da 

UFRN cometeram o erro’ e 5 pessoas (6,8%) não responderam à questão. 

Percebe-se, a partir dos números, que a grosseria e impaciência são comportamentos 

raros entre os entrevistados em geral. Do mesmo modo, a maioria dos respondentes considera 

que nenhuma das fontes da UFRN apresentou a característica no relacionamento com os 

jornalistas, porém, mais de 30% já enfrentaram situações de grosseria e impaciência por parte 

de pessoas da universidade. 

 

Tabela 37 - Uso de vestimentas inadequadas pelo entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nunca 20 27,0 27,0 27,0 

Raramente 44 59,5 59,5 86,5 

Às vezes 10 13,5 13,5 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 38 - Uso de vestimentas inadequadas pela(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nenhuma 48 64,9 69,6 69,6 

Poucas 18 24,3 26,1 95,7 

Quase todas 3 4,1 4,3 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Para a maioria dos respondentes (59,5%), o uso de vestimentas inadequadas raramente 

é um erro cometido pelos entrevistados. Em relação às fontes da UFRN, a maioria (64,9%) 

indicou que nenhuma apresenta o erro, enquanto as demais respostas foram distribuídas entre 

‘poucas’ (24,3) e ‘quase todas’ (4,1%). Ressalta-se que ninguém optou pelo item ‘todas as 

fontes da UFRN cometeram o erro’ e 5 pessoas (6,8%) não responderam à questão.  

A partir dos dados, pode-se concluir que esse é o erro menos comum entre os 

entrevistados em geral e as fontes da UFRN. Contudo, ainda existem pessoas que usam 

vestimentas inadequadas para as entrevistas, inclusive pessoas da universidade, conforme 
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revelam os 28% respondentes que assinalaram já ter encontrado a falha em poucas ou quase 

todas as fontes da UFRN. 

 

Tabela 39 - Prolixidade do entrevistado 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nunca 1 1,4 1,4 1,4 

Raramente 13 17,6 17,6 18,9 

Às vezes 38 51,4 51,4 70,3 

Geralmente 22 29,7 29,7 100,0 

Total 74 100,0 100,0  
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 40 - Prolixidade por parte da(s) fonte(s) da UFRN 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Nenhuma 11 14,9 15,9 15,9 

Poucas 34 45,9 49,3 65,2 

Quase todas 23 31,1 33,3 98,6 

Todas 1 1,4 1,4 100,0 

Total 69 93,2 100,0  

NR  5 6,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

A maioria dos respondentes (51,4%) classificou que às vezes os entrevistados são 

prolixos. Em relação às fontes da UFRN, a maioria (45,9%) classificou que poucas 

apresentaram o erro, enquanto as demais respostas foram distribuídas entre ‘quase todas’ 

(31,1%), ‘nenhuma’ (14,9%) e ‘todas’ (1,4%). Do total de 74 participantes, 5 pessoas (6,8%) 

não responderam à questão.  

Observa-se que a prolixidade está entre os erros mais comuns dos entrevistados em 

geral e também das fontes da UFRN, conforme indica o número expressivo de respondentes 

que consideram quase todos os entrevistados da universidade prolixos. Do mesmo modo, se a 

maioria dos jornalistas considera que poucas fontes da UFRN apresentaram o erro, entende-se 

que, mesmo não sendo muitas, existem pessoas da instituição prolixas no relacionamento com 

a imprensa. 
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4.3 FONTES PROCURADAS COM FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO 

 

Tabela 41 - Existe uma ou mais fontes da UFRN que procura com frequência? 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Sim 52 70,3 72,2 72,2 

Não 20 27,0 27,8 100,0 

Total 72 97,3 100,0  

NR  2 2,7   

Total 74 100,0   

Fonte: dados coletados pela autora 

 

Tabela 42 - Se sim, quantas fontes da UFRN procura com frequência? 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Até 3 26 35,1 53,1 53,1 

Entre 4 e 6 13 17,6 26,5 79,6 

Entre 7 e 10 7 9,5 14,3 93,9 

Mais de 10 3 4,1 6,1 100,0 

Total 49 66,2 100,0  

NR  25 33,8   

Total 74 100,0   
Fonte: dados coletados pela autora 

 

Ao serem questionados se existe alguma fonte da UFRN que procuram com frequência 

para entrevistas na área em que ela é especialista, 52 respondentes assinalaram ‘sim’ e 20 

‘não’, o que corresponde respectivamente a 70,3% e 27% do total, e 2 pessoas não 

responderam à questão. Do grupo que assinalou ‘sim’, a maioria (35,1%) dos respondentes 

afirmou que tem até 3 fontes da UFRN, ao passo que os demais informaram ter entre 4 e 6 

(17,6%); entre 7 e 10 (9,5%) e mais de 10 (4,1%), enquanto 3 pessoas (5,7%) não 

responderam à questão. 

Isso significa que existem fontes de referência da universidade, procuradas com 

frequência para conceder entrevistas sobre as suas áreas de conhecimento.  No entanto, mais 

de 20% dos jornalistas negaram ter essa relação com pessoas da UFRN. Além disso, dos que 

responderam positivamente, a maioria possui até três fontes de referência, média considerada 

baixa em comparação ao número total de pessoas que integram a comunidade universitária – 

mais de 5 mil servidores efetivos e cerca de 40 mil alunos. 
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Tabela 43 - Avaliação do desempenho das fontes da UFRN no relacionamento com a imprensa 

 
Frequência 

 

Porcentagem 

 

Porcentagem 

válida 

Porcentagem 

cumulativa 

Válidos Ótimo 22 29,7 29,7 29,7 

Bom 45 60,8 60,8 90,5 

Ruim 2 2,7 2,7 93,2 

Não sei opinar 5 6,8 6,8 100,0 

Total 74 100,0 100,0  

Fonte: dados coletados pela autora 

 

Ao avaliar o desempenho das fontes da UFRN no relacionamento com a imprensa, a 

maioria dos respondentes (60,8%) assinalou a opção ‘bom’, enquanto os demais classificaram 

o desempenho como ‘ótimo’ (29,7%), ‘ruim’ (2,7%), e ‘não sei opinar’ (6,8%). Ressalta-se 

que ninguém optou pelo item ‘péssimo’. Pode-se concluir que as fontes da UFRN têm o 

desempenho avaliado positivamente pela maioria dos jornalistas, porém, o fato de mais de 

60% terem escolhido a opção ‘bom’ retrata a existência de problemas no relacionamento com 

a imprensa que ainda precisam ser solucionados. 

 

4.4 DIAGNÓSTICO DOS PORTA-VOZES E FONTES DA UFRN 

 

Diante dos dados apresentados, traçamos um resumo para visualizar a classificação do 

grau de importância atribuído às características de um bom entrevistado e a presença destas 

nas fontes da UFRN.  

 

Quadro 1 – Características de um bom entrevistado 

Grau de importância Fontes da UFRN 

Compreensão e respeito à imprensa 

Muito importante Quase todas apresentaram a característica 

Credibilidade 

Muito importante Todas apresentaram a característica 

Serenidade 

Importante Quase todas apresentaram a característica 

Domínio do tema 

Muito importante Todas apresentaram a característica 
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Simplicidade e clareza 

Muito importante Quase todas apresentaram a característica 

Objetividade 

Muito importante Quase todas apresentaram a característica 

Firmeza 

Importante Quase todas apresentaram a característica 

Precisão 

Muito importante Quase todas apresentaram a característica 

Capacidade de improviso e argumentação 

Importante Quase todas apresentaram a característica 

Capacidade de apresentar ideias e informações 

Muito importante Quase todas apresentaram a característica 

Fonte: levantamento realizado pela autora 

 

Em relação ao grau de importância atribuído às características apresentadas, conclui-se 

que, por se tratarem de requisitos básicos de um porta-voz elencados por Duarte (2016), todos 

tiveram a maioria das respostas classificadas entre ‘muito importante’ (07) e ‘importante’ 

(03). Apareceram considerações abaixo destes graus nos quesitos ‘compreensão e respeito à 

imprensa’ (Tabela 1); ‘serenidade’ (Tabela 5); ‘simplicidade e clareza do entrevistado’ (tabela 

9); ‘objetividade’ (Tabela 11); ‘firmeza’ (Tabela 13); precisão (tabela 15); ‘capacidade de 

improviso e argumentação’ (tabela 17); ‘capacidade de apresentar ideias e informações’ 

(Tabela 19).  

Observa-se que nos quesitos ‘serenidade’ e ‘capacidade de improviso e argumentação’ 

houve quantidades mais expressivas de respostas abaixo dos graus ‘muito importante’ e 

‘importante’ – 19 respostas no item ‘serenidade’ e 13 no item ‘capacidade de improviso e 

argumentação’, que representam respectivamente 25% e 17,5% do total de respondentes. 

Apesar disso, a maioria dos participantes assinalou que ambos os itens são importantes. A 

escala de importância atribuída às características apresenta a seguinte ordem: credibilidade; 

domínio do tema; precisão; simplicidade e clareza; objetividade; capacidade de apresentar 

ideias e informações; compreensão e respeito à imprensa; firmeza; capacidade de improviso e 

argumentação; serenidade. 

No comparativo com os entrevistados da UFRN, a maioria dos respondentes afirmou 

que quase todas as fontes apresentaram 8 das 10 características, enquanto a credibilidade e o 



76 
 

 
 

domínio do tema foram considerados presentes em todas as fontes da UFRN pela maioria dos 

respondentes – 60,8% e 73%, respectivamente. Não houve entre os 74 participantes da 

pesquisa alguém que optasse pelo item ‘nenhuma fonte da UFRN apresentou a característica’, 

fator considerado positivo por significar que, mesmo que em alguns casos tenham 

considerado os aspectos presentes em poucas fontes, os jornalistas já se relacionaram com 

entrevistados da UFRN que apresentavam as qualidades.  

Por outro lado, os dados também revelam que na universidade existem fontes carentes 

de tais requisitos, conforme podemos constatar nas vezes em que os jornalistas escolheram as 

opções ‘poucas’ e ‘quase todas’. A escala de presença das características nas fontes da UFRN 

apresenta a seguinte ordem: domínio do tema; credibilidade; compreensão e respeito à 

imprensa; capacidade de apresentar ideias e informações; serenidade; precisão; firmeza; 

simplicidade e clareza; objetividade; capacidade de improviso e argumentação. 

Para ilustrar com mais clareza, segue abaixo a escala de importância atribuída às 

características dos entrevistados em geral e, posteriormente, a presença destas nas fontes da 

UFRN. 

 

Quadro 2 - Características mais importantes de um bom entrevistado 

1. Credibilidade 

2. Domínio do tema 

3. Precisão 

4. Simplicidade e clareza 

5. Objetividade 

6. Capacidade de apresentar ideias e informações 

7. Compreensão e respeito à imprensa 

8. Firmeza 

9. Capacidade de improviso e argumentação 

10. Serenidade 

Fonte: levantamento realizado pela autora 

 

Quadro 3 - Características mais presentes nas fontes da UFRN 

1. Domínio do tema 

2. Credibilidade 

3. Compreensão e respeito à imprensa 

4. Capacidade de apresentar ideias e informações 
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5. Serenidade 

6. Precisão 

7. Firmeza 

8. Simplicidade e clareza 

9. Objetividade 

10. Capacidade de improviso e argumentação 

Fonte: levantamento realizado pela autora 

 

Encontram-se diferenças na ordem de ambas as classificações. As características do 

topo estão invertidas, enquanto as demais assumem posições diversificadas no comparativo 

entre as duas escalas. Numa relação entre as características mais importantes e a presença 

delas nas fontes da UFRN, o item precisão desce do 3º para o 6º lugar; a objetividade sai da 5ª 

para a 9ª posição; a simplicidade e clareza cai do 4º para o 8º lugar; a capacidade de 

apresentar ideias e informações é elevada da 6ª para a 4ª colocação; a compreensão e respeito 

à imprensa sobe do 7º para o 3º lugar; a firmeza muda apenas uma posição, da 8ª para a 7ª 

colocação; a capacidade de improviso e argumentação cai do 9º para o 10º lugar e, por fim, a 

serenidade pula da 10ª para a 5ª posição. 

Temos assim que, dos itens mais valorizados, domínio do tema e credibilidade 

permanecem acima de todos, o que se pode considerar positivo em virtude de serem os 

primeiros de ambas as escalas. Surgem preocupações com a queda dos itens objetividade, 

precisão e simplicidade e clareza, por apresentarem posições de destaque na escala das 

características mais importantes e terem apresentado queda considerável na análise da sua 

presença entre as fontes da UFRN. Os demais itens subiram para colocações mais altas ou 

tiveram alterações de uma posição entre as duas escalas, o que também deve ser observado 

pelo fato de algumas características consideradas menos importantes pelos jornalistas serem 

identificadas como mais frequentes nas fontes da UFRN no lugar daquelas consideradas mais 

importantes.  

Destacam-se entre elas a serenidade (de 10º na escala geral para 5º lugar na escala da 

UFRN); a compreensão e respeito à imprensa (de 7º na escala geral para 3º lugar na escala da 

UFRN) e a capacidade de apresentar ideias e informações (de 6º na escala geral para 4º lugar 

na escala da UFRN). De qualquer forma, todas as características constituem requisitos 

importantes para fontes e porta-vozes, que se diferenciam a partir do grau de importância 

atribuído pelos jornalistas a cada uma delas.  
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Numa análise geral, conclui-se que quase todos os entrevistados da UFRN possuem os 

requisitos básicos de um porta-voz, porém, acredita-se que é possível melhorar o desempenho 

para que, dessa forma, todas as fontes da UFRN possam apresentar essas e outras 

características importantes no relacionamento com a imprensa. A conclusão é reforçada pelos 

resultados obtidos na avaliação do desempenho das fontes da UFRN no relacionamento com a 

imprensa (Tabela 42), que revela a existência de lacunas a serem preenchidas para a melhoria 

dos entrevistados. 

Tais lacunas podem ser investigadas nas respostas sobre os erros mais frequentes dos 

entrevistados em geral e a presença desses erros nas fontes da UFRN, conforme o resumo no 

quadro abaixo: 

 

Quadro 4 – Erros cometidos pelo entrevistado 

Grau de frequência dos erros Fontes da UFRN 

Desconhecer funcionamento das redações 

Geralmente Poucas cometeram o erro 

Negar notícias verdadeiras 

Às vezes Nenhuma cometeu o erro 

Pedir para ler o texto 

Raramente Nenhuma cometeu o erro 

Desrespeitar o deadline 

Às vezes Poucas cometeram o erro 

Chegar atrasado 

Às vezes Poucas cometeram o erro 

Desconhecer assunto abordado 

Raramente Nenhuma cometeu o erro 

Uso de termos técnicos/jargão 

Às vezes Quase todas cometeram o erro 

Ser grosseiro e impaciente 

Raramente Nenhuma cometeu o erro 

Usar vestimentas inadequadas 

Raramente Nenhuma cometeu o erro 

Ser prolixo 

Às vezes Poucas cometeram o erro 

Fonte: levantamento realizado pela autora 
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Nesta análise, identifica-se a predominância dos graus ‘às vezes’ (05) e ‘raramente’ 

(04) como maioria de respostas em 9 dos 10 quesitos com base na frequência de erros 

cometidos pelos entrevistados em geral, com exceção do item ‘desconhecimento das 

redações’, no qual a maioria dos jornalistas (54,1%) considerou como um erro geralmente 

cometido pelos entrevistados. Este, portanto, destaca-se como erro mais comum entre os 

entrevistados em geral, seguido em ordem pelos erros de uso de termos técnicos/jargão; 

desrespeito do deadline; prolixidade; atraso; negação de notícias verdadeiras; grosseria e 

impaciência; pedido de leitura; desconhecimento do assunto abordado e uso de vestimentas 

inadequadas.  

Em relação às fontes da UFRN, identifica-se a predominância de que ‘nenhuma’ (05) e 

‘poucas’ (04) cometeram os erros elencados, com exceção do item ‘uso de termos 

técnicos/jargão’, considerado pela maioria dos respondentes (40,5%) como um erro cometido 

por quase todas as fontes da instituição. Este, portanto, destaca-se como erro mais comum 

entre os entrevistados da UFRN, seguido em ordem pelos erros de desconhecimento do 

funcionamento das redações; prolixidade; desrespeito do deadline; atraso; negação de notícias 

verdadeiras; grosseria e impaciência; pedido de leitura do texto; desconhecimento do assunto 

abordado e uso de vestimentas inadequadas. Nas respostas abertas ainda foram citados os 

seguintes erros: impossibilidade de tempo para atendimento rápido das demandas da 

imprensa, falta de clareza, falta de noção sobre interesse público, soberba e superego. 

Percebe-se, dessa forma, que o grau de frequência dos erros difere em alguns pontos 

entre os entrevistados em geral e as fontes da UFRN, as quais apresentam falhas em todos os 

tópicos abordados. Isto é, não houve quesito avaliado com 100% das respostas para ‘nenhuma 

fonte da UFRN cometeu o erro’, o que leva à interpretação de que, mesmo sendo poucas em 

alguns casos, existem pessoas da universidade que cometem os deslizes elencados. Essa 

constatação é ainda mais preocupante que a falta de determinados atributos positivos, pois os 

erros, dependendo da sua gravidade, podem exterminar qualquer característica favorável e ter 

como consequência a exclusão da fonte de novas oportunidades para entrevistas.  

 Para ilustrar com mais clareza, segue abaixo a ordem de frequência dos erros 

cometidos pelos entrevistados em geral e, posteriormente pelas fontes da UFRN. 
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Quadro 5 - Erros mais comuns entre os entrevistados em geral 

1. Desconhecer funcionamento das redações; 

2. Usar termos técnicos/jargão; 

3. Desrespeitar o deadline; 

4. Ser prolixo; 

5. Chegar atrasado; 

6. Negar notícias verdadeiras; 

7. Ser grosseiro e impaciente; 

8. Pedir para ler o texto; 

9. Desconhecer assunto abordado; 

10. Usar vestimentas inadequadas. 

       Fonte: levantamento realizado pela autora 

 

Quadro 6 - Erros mais comuns entre entrevistados da UFRN 

1. Usar termos técnicos/jargão; 

2. Desconhecer funcionamento das redações; 

3. Ser prolixo; 

4. Desrespeitar o deadline; 

5. Chegar atrasado; 

6. Negar notícias verdadeiras; 

7. Ser grosseiro e impaciente; 

8. Pedir para ler o texto; 

9. Desconhecer assunto abordado; 

10. Usar vestimentas inadequadas. 

      Fonte: levantamento realizado pela autora 

 

Numa comparação entre as escalas de características mais frequentes e erros mais 

comuns, observa-se que as fontes da UFRN se destacam pela qualidade do conteúdo 

transmitido durante as entrevistas, porém, o uso de uma linguagem demasiadamente técnica 

se contrapõe a esse ponto positivo. O comportamento respeitoso e o domínio do tema 

contribuem para a alta credibilidade dos entrevistados, ao passo que o desconhecimento do 

funcionamento das redações pela comunidade universitária prejudica o trabalho da imprensa 

principalmente no atraso para a concessão de entrevistas e no desrespeito ao deadline do 

jornalista. 
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Do mesmo modo, a prolixidade apresenta-se como um dos empecilhos comumente 

apresentados pelas fontes da UFRN, principalmente quando concedem entrevistas em 

emissoras de televisão e rádios, nas quais o tempo é cronometrado para transmitir as notícias 

mais importantes do dia em poucos minutos de programa jornalístico. Isso explica porque 

‘precisão’, ‘simplicidade e clareza’ e ‘objetividade’ foram as características que apresentaram 

maior queda em comparação à escala de importância atribuída pelos jornalistas aos 

entrevistados em geral, conforme os quadros 2 e 3. Ou seja, esses elementos são considerados 

muito importantes pelos jornalistas e carecem de domínio pelas fontes da universidade.  

Desse modo, destacam-se três elementos-chave em relação às necessidades de 

melhoria no desempenho das fontes da UFRN: linguagem utilizada durante as entrevistas; 

objetividade, precisão, simplicidade e clareza na transmissão de informações; conhecimento 

do funcionamento das redações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 
 

5 MANUAL DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA DA UFRN 

 

 Enquanto o media training é visto como uma estratégia para aproveitar as 

oportunidades de transmitir mensagens com eficiência para influenciar os interessados 

(DUARTE, 2016), o manual de relacionamento com a imprensa está inserido entre os 

produtos e serviços de uma Assessoria de Imprensa, com vistas a oferecer dicas úteis que 

consolidem uma cultura de bom atendimento aos jornalistas (DUARTE, 2016). Por sua vez, 

entre os preparativos do media training, Duarte (2016) recomenda a realização de uma análise 

da percepção da fonte pelos jornalistas, cujos resultados são apresentados aos participantes no 

início do treinamento.  

Tem-se, portanto, que o manual de relacionamento com a imprensa da UFRN pode ser 

utilizado pela fonte, como conteúdo informativo; pelos organizadores de media training, por 

conter a percepção dos jornalistas sobre os entrevistados da universidade; e pelas assessorias 

de imprensa da instituição, que podem oferecer o material para orientar gestores, servidores e 

alunos. Na UFRN, locus da pesquisa, o manual é inexistente e o treinamento é exclusivo para 

gestores, realizado por demanda. Em outras palavras, não existe periodicidade ou acesso ao 

media training por outras pessoas da comunidade universitária que não possuam cargos de 

gestão, mas que ainda assim servem como fontes. Diante dessa realidade, percebemos a 

necessidade de produzir um manual de relacionamento com a imprensa para atender esse 

público.  

Em virtude do atual panorama da UFRN no que concerne à preparação de fontes e 

porta-vozes para o relacionamento com a imprensa, surgiu o interesse de buscar informações 

de outras universidades brasileiras, como forma de obter um cenário geral do 

desenvolvimento de ações voltadas ao mesmo escopo e compará-las ao que já existe na 

UFRN. Por complemento, a coleta de dados objetivou identificar quais instituições já 

possuíam manuais de relacionamento com a imprensa, como subsídio para a construção do 

manual da UFRN proposto neste trabalho.  

 

5.1 PANORAMA DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

 

Foram consultadas as assessorias de comunicação das 62 universidades que integram a 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – Andifes, 

da qual a UFRN também faz parte. Desse total, 5 universidades estão na região Centro-Oeste, 
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18 no Nordeste (incluindo a UFRN), 10 no Norte, 19 no Sudeste e 11 na região Sul. Os 

institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia não foram incluídos entre os 

respondentes, com vistas a delimitar o grupo às instituições que compartilham exclusivamente 

a mesma atuação da UFRN.  

O contato com as assessorias das universidades foi realizado por e-mail, enviado no 

dia 7 de dezembro de 2017 para os endereços fornecidos pela diretoria do Colégio de Gestores 

de Comunicação das Universidades Federais – Cogecom, que assessora a Andifes na área de 

comunicação das IFES. Para obter maior quantidade de retorno à solicitação, o e-mail foi 

reenviado no dia 8 de janeiro de 2018 às assessorias que ainda não haviam participado da 

pesquisa, com adição de novos endereços de e-mail identificados a partir de buscas nos sites 

das universidades.  

Foram solicitadas respostas a três questionamentos: 1. Existe media training na 

universidade onde você trabalha? Se sim, como funciona? Qual o público-alvo? Apresenta 

alguma periodicidade? 2. A universidade dispõe de manual de relacionamento com a 

imprensa? Se sim, agradeço se puder enviar anexo a este e-mail. 3. Há alguma outra iniciativa 

ou material utilizado na universidade com foco no relacionamento com a imprensa? Se sim, 

qual?  

Obtivemos respostas de 41 das 62 assessorias procuradas, o que equivale a 66,12% do 

total. Apesar da ausência de respostas por parte de 21 universidades consultadas, que 

representam 33,87% do todo, entre as respondentes estão instituições de todas as regiões 

brasileiras: 5 do Centro-Oeste, 9 do Nordeste, 4 do Norte, 14 do Sudeste e 9 do Sul. Mais 

especificamente, responderam às perguntas as assessorias das seguintes universidades: 

 

Quadro 7 – Universidades participantes 

 

Centro-Oeste 

Universidade de Brasília (UnB); Universidade Federal de Goiás 

(UFG); Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT); Universidade 

Federal da Grande Dourados (UFGD); Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul (UFMS). 

 

 

 

Nordeste 

Universidade Federal de Alagoas (UFAL); Universidade Federal do 

Oeste da Bahia (UFOB); Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 

(UFRB); Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB); Universidade 

Federal do Cariri (UFCA); Universidade Federal do Maranhão 

(UFMA); Universidade Federal de Campina Grande (UFCG); 
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Universidade Federal da Paraíba (UFPB); Universidade Federal Rural 

de Pernambuco (UFRPE). 

Norte Universidade Federal do Amazonas (UFAM); Universidade Federal do 

Pará (UFPA); Universidade Federal Sul e Sudeste do Pará 

(UNIFESSPA); Universidade Federal de Rondônia (UNIR). 

 

 

 

 

 

Sudeste 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); Universidade Federal 

de Juiz de Fora (UFJF); Universidade Federal de Minas Gerais 

(UFMG); Universidade Federal de Viçosa (UFV); Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); Universidade 

Federal de Alfenas (UNIFAL-MG); Universidade Federal de Itajubá 

(UNIFEI); Universidade Federal Fluminense (UFF); Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Universidade Federal Rural do Rio 

de Janeiro (UFRRJ); Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO); Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP); 

Universidade Federal do ABC (UFABC); Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar). 

 

 

 

 

Sul 

Universidade Federal do Paraná (UFPR); Universidade Federal da 

Integração Latino-Americana (UNILA); Universidade Tecnológica 

Federal do Paraná (UTFPR); Fundação Universidade Federal do Rio 

Grande (FURG); Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto 

Alegre (UFCSPA); Universidade Federal de Pelotas (UFPel); 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Universidade 

Federal de Santa Maria (UFSM); Universidade Federal da Fronteira do 

Sul (UFFS). 

Fonte: elaborado pela autora 

 

A Assessoria de Comunicação da UnB foi a única que encaminhou respostas positivas 

para os três questionamentos (possui media training¸ manual de relacionamento com a 

imprensa e outras iniciativas), enquanto 22 instituições responderam negativamente para todas 

as questões. Considerando SIM para respostas positivas (existência de media training, manual 

de relacionamento ou outras iniciativas) e NÃO para respostas negativas aos questionamentos 

(inexistência de media training, manual de relacionamento ou outras iniciativas), temos que 5 

instituições responderam ‘sim’ a duas perguntas: UFOB para as perguntas 1 e 2; UFCSPA 
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para as perguntas 2 e 3; UFABC, UFPR e UNILA para as perguntas 1 e 3. A UFRB 

respondeu ‘sim’ apenas para a primeira pergunta; UFMG e UNIFESP apenas para a segunda 

pergunta; e sete instituições responderam ‘sim’ apenas para a pergunta 3: UFG, UFSB, 

UFPA, UFES, UFJF, UFV e UFRJ.  

 

5.1.1 Media training 

 

Sobre a existência do media training, 35 assessorias assinalaram que não é realizado 

em suas universidades, enquanto 6 afirmaram que sim. Na UFOB, o media training integra o 

Programa de Capacitação dos Servidores, com periodicidade anual, já a assessoria da UFABC 

ministra o treinamento no início de cada nova gestão de reitor – o último foi promovido em 

junho de 2014, tendo como público-alvo o reitor, o vice-reitor, pró-reitores, pró-reitores 

adjuntos e chefes de divisão que são porta-vozes. A programação geral foi composta pelos 

pilares ‘teoria do media training’, ‘o entrevistado sob o olhar do repórter’, ‘outros aspectos do 

poder da comunicação’, ‘social media training’ e ‘fotografia para jornal e revista’. Um sexto 

momento, composto por simulações de entrevistas, foi restrito ao reitor e ao vice-reitor da 

UFABC. 

 A UFRB realizou um treinamento para dirigentes em 2013, por meio de empresa 

contratada. A Secretaria de Comunicação da UNILA, por sua vez, insere as dicas para atender 

os jornalistas de forma eficiente dentro da programação do curso “Formação de 

Comunicadores”, voltado ao público interno da instituição – gestores e representantes de 

todas as áreas administrativas e acadêmicas. O curso de 20 horas/aula é promovido duas vezes 

ao ano, com foco em abordar os diferentes pontos da comunicação institucional e como a 

comunidade acadêmica pode contribuir para a construção de uma imagem positiva da 

universidade. Nesse aspecto, entram esclarecimentos sobre o funcionamento da assessoria de 

imprensa e a importância de ser transparente junto aos veículos de comunicação. 

A UnB oferece media training semestralmente para gestores administrativos e 

acadêmicos, que têm acesso a 16 horas de um curso teórico e prático. Por fim, a equipe da 

Superintendência de Comunicação da UFPR realizou no primeiro semestre de 2017 um media 

training destinado ao reitor e vice, pró-reitores e superintendentes, com duração de três horas 

em função dos compromissos do público-alvo. Para 2018, pretende-se ampliar a iniciativa 

para outros gestores e também para professores, inclusive dos campi do interior. O 
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planejamento da superintendência para 2018 ainda prevê o desenvolvimento de um material 

próprio para os treinamentos.  

 

5.1.2 Manual de relacionamento com a imprensa 

 

Das 41 universidades respondentes, 5 possuem guias de relacionamento com a 

imprensa: UFOB, UNIFESP, UFCSPA, UnB e UFMG. A UFOB construiu uma cartilha a 

partir do conteúdo do curso de media training, em que o material é utilizado para apresentar 

os eixos da comunicação organizacional da universidade, as dicas práticas de como agir com 

jornalistas e, mais especificamente, em entrevistas para televisão e rádio. Por seu turno, a 

UNIFESP desenvolveu o ‘Guia da Assessoria de Imprensa’, que apresenta as normas adotadas 

pela instituição no relacionamento com a mídia e aborda a atuação dos responsáveis pelo 

processo. No tópico ‘contatos com a imprensa’, o guia explica a função da Assessoria de 

Imprensa e o cuidado com assuntos institucionais, além do que não se deve comentar e como 

deve ser o acompanhamento dos jornalistas nas dependências da universidade e do Hospital 

Universitário da UNIFESP, com orientações específicas para este último local. 

Em ‘divulgação de eventos e pesquisas’ são apresentadas as normas para ambos os 

casos, enquanto o tópico de ‘alertas’ chama atenção para o cuidado de zelar pela imagem 

institucional durante o relacionamento com a imprensa e qual a melhor maneira de atender os 

jornalistas. Nesse espaço, ganha destaque o seguinte esclarecimento: “A imprensa é público-

chave por ser influenciador de massa: priorizar seu atendimento é importante para preservar a 

boa imagem da Unifesp” (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO, 2016, p. 9). Por 

último, é apresentada uma síntese do papel da Assessoria de Imprensa e de como é feito o 

atendimento a um jornalista. Já o Guia de Relacionamento com a Imprensa da UFCSPA 

consta de orientações para as fontes da universidade – professores e técnicos – concederem 

boas entrevistas em TV, rádio e imprensa escrita (jornal ou internet).   

Além das dicas para preparação de entrevistas em televisão, rádio, jornais/revistas e 

sites, a UnB inseriu no ‘Miniguia de relacionamento com a imprensa’ informações acerca de 

coletivas de imprensa – casos pertinentes, como atender a imprensa, tempo de duração e 

encerramento – e gestão de crise, tanto no que concerne ao planejamento e prevenção quanto 

à melhor maneira de agir durante a crise. Nesse aspecto, orienta-se criar um comitê e prestar 

os esclarecimentos necessários com clareza, objetividade, segurança e rapidez. Ressalta-se a 
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necessidade de escolher durante toda a crise apenas um porta-voz da instituição, que tenha 

desenvoltura, domínio do tema e de preferência conhecimento mais amplo da universidade. 

A UFMG dispõe do manual impresso ‘Canal Aberto – Relacionamento com a mídia’, 

lançado em 2005, que teve tiragem de cinco mil exemplares distribuídos aos professores da 

universidade, profissionais da imprensa e de outras instituições públicas
14

. Dividido em 6 

partes, o guia discorre sobre comunicação no espaço público, imagem pública, informação e 

ética, produção da notícia, culturas em conflito entre cientistas e jornalistas, além de dicas 

para a concessão de entrevistas. O conteúdo ainda inclui um glossário com 40 termos do dia a 

dia das redações. 

Encontram-se dicas em comum nos materiais citados, entre elas o cuidado em 

responder apenas o que for perguntado – não falar mais do que pedem –, comentar somente 

assuntos dos quais tenha pleno conhecimento, ser pontual nas entrevistas, não pedir ao 

repórter para ler o texto antes de ser publicado, evitar conceder opiniões pessoais e o uso de 

palavras técnicas. Em televisão, recomenda-se utilizar vestimentas discretas e tons neutros, 

evitando cores fortes, branco, preto, listras e xadrez; ter cuidado com a postura frente à 

câmera; não segurar o microfone; não levar papel com texto escrito para ler durante a 

entrevista; manter contato visual com o entrevistador e evitar olhar diretamente para a câmera. 

Para o rádio, sugere-se conceder respostas curtas e objetivas; falar pausadamente e repetir as 

informações principais; arredondar cifras e números; e perguntar ao produtor a melhor 

posição em relação ao microfone nas entrevistas em estúdio. 

 

5.1.3 Outras iniciativas 

 

 A última pergunta feita às assessorias obteve 13 respostas positivas em relação à 

existência de outras iniciativas ou materiais que abordam o relacionamento com a imprensa. 

A UnB possui um guia prático de relacionamento com a imprensa, utilizado por todos os 

servidores que atuam na comunicação, enquanto a UFRB expõe as diretrizes para o 

relacionamento com a imprensa dentro do Guia de Produtos e Serviços da Assessoria de 

Comunicação, disponibilizado a toda a comunidade universitária. A UFG possui o ‘Projeto 

Visibilidade’, que consiste na intermediação da Assessoria de Imprensa para informar à 

imprensa notícias do ensino, pesquisa e extensão da instituição e, por consequência, agendar 

entrevistas com as fontes de cada assunto. Além disso, são utilizados manuais para nortear o 

                                                           
14

  UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS, 2005b. 
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trabalho interno e o atendimento da comunicação junto à comunidade universitária. Esse 

material será alterado com a implantação da Política de Comunicação da UFG, aprovada em 

novembro de 2017, que prevê a produção e implantação do manual de media training em 

2018. 

 A UFSB cita o relacionamento com a imprensa dentro da Política de Comunicação 

Institucional, no documento intitulado ‘Instrução Normativa de Comunicação Social’. No 

entanto, a temática é abordada exclusivamente no âmbito da Assessoria de Comunicação, 

como um dos serviços desempenhados pelo setor. A UFPA, no site da Assessoria de 

Comunicação, disponibiliza um menu chamado ‘área de imprensa’, onde os jornalistas têm 

acesso a um banco de pautas e orientações dos procedimentos necessários para atendimento 

de entrevistas. Igualmente pela internet a UFES fornece o guia de fontes da instituição, 

disponível no portal para uso da imprensa. Do mesmo modo, a UNILA possui o site ‘Sala de 

Imprensa’ e dispõe de um guia de fontes, com este último também existente na UFCSPA. 

Apesar de o media training ainda não ter sido implantado na UFJF, os jornalistas do 

setor de Imagem Institucional sempre acompanham as autoridades da universidade nas 

entrevistas e coletivas de imprensa. O trabalho é complementado por reuniões internas de 

avaliação de procedimentos, realizadas em caso de ocorrências incomuns no relacionamento 

com a imprensa. Na UFV, existem como outras iniciativas a reprodução de notícias da 

imprensa que envolvem a instituição e a realização de seminários de divulgação científica, 

nos quais a Diretoria de Comunicação Institucional aborda a importância do atendimento à 

imprensa nas pautas de pesquisa. Ainda está em elaboração o Manual de Divulgação da UFV, 

que terá o trabalho da Assessoria de Imprensa como uma das abordagens. 

Por seu lado, a UFRJ possui manual de estilo de mídias virtuais e banco de fontes para 

consulta dos jornalistas, ao mesmo tempo que o media training e o manual de relacionamento 

com a imprensa estão em fase de elaboração pela Coordenadoria de Comunicação da 

instituição. Em acréscimo ao media training já existente na UFABC, será utilizado o guia de 

produtos e serviços da Assessoria de Comunicação, voltado ao público interno, que conterá 

diretrizes para o relacionamento com a imprensa e a gestão da comunicação dentro desse 

serviço. Já a Superintendência de Comunicação da UFPR alia o treinamento a visitas 

periódicas aos departamentos da universidade para esclarecer a Política de Comunicação, o 

que inclui orientações básicas para o relacionamento com a imprensa.  

Observa-se que 8 universidades informaram estar em fase de elaboração/aprovação 

das suas políticas de comunicação. UFPel, UFGD, UFCA, UFPB e UFG trabalham na 
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elaboração das políticas, enquanto UTFPR e FURG tiveram os documentos aprovados em 

2017. Na época de envio da resposta, em dezembro de 2017, a Política de Comunicação 

Institucional da UFV havia sido recentemente encaminhada para aprovação do Conselho 

Universitário.  

Os respondentes destas instituições assinalaram que haverá a reestruturação de 

iniciativas e processos com base nas políticas de comunicação das respectivas organizações. 

Conclui-se, portanto, que com esse novo documento seja possível ampliar o número de 

universidades que desenvolvem ações de media training para servidores e manuais de 

relacionamento com a imprensa, além de outros projetos que contribuam para a orientação de 

fontes e porta-vozes. A UFRN está incluída nesse grupo de instituições, visto que teve sua 

Política de Comunicação aprovada em novembro de 2017.  

Acredita-se que a UFRN está entre as que se destacam na preparação dos seus porta-

vozes para o relacionamento com a imprensa, pelo fato de já dispor da realização de media 

training na instituição. Contudo, a limitação de participação aos gestores impossibilita o 

acesso de outros interessados que também concedem entrevistas à imprensa como fontes da 

universidade: professores e servidores técnico-administrativos, assim como alunos que 

porventura sejam personagens de matérias envolvendo a instituição. A UFOB é pioneira nesse 

quesito, por oferecer o media training no Programa de Capacitação dos Servidores, enquanto 

as demais instituições que possuem treinamento apresentam restrições para acesso de não-

gestores. Essa deficiência é contornada pela existência do manual ou guia de relacionamento 

com a imprensa, porém, apenas UFOB e UnB possuem os dois serviços – media training e 

guia. Apesar disso, percebe-se que os setores de comunicação das universidades brasileiras 

estão em processo de criação de iniciativas que contribuam para a preparação das fontes no 

relacionamento com a imprensa. 

 

5.2 ESTRUTURA DO MANUAL DA UFRN 

 

A pesquisa com a imprensa e o posterior diagnóstico tornou possível a identificação 

dos principais pontos fortes e fracos dos entrevistados da UFRN, com base na escala de 

presença das características mais importantes e dos erros mais comuns das fontes da 

instituição. Essa classificação foi utilizada como parâmetro para a organização e seleção das 

informações do manual, com destaque para as dicas que precisam ser transmitidas a fim de 

suprir as deficiências ou aprimorar as qualidades dos entrevistados.  
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 O conteúdo teórico, com as orientações para atender às necessidades da comunidade 

universitária, foi elaborado a partir da literatura existente sobre media training e 

relacionamento com a imprensa: Barbeiro (2015); Assad e Passadori (2009); Viana (2016); 

Walker e Todtfeld (2008); Duarte (2016); Lucas (2007). 

Também foram utilizados como fonte os guias de relacionamento com a imprensa da 

Universidade de Brasília (2017); Universidade Federal de Minas Gerais (2005a); 

Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre ([201-]); Universidade Federal de 

São Paulo (2016) e Universidade Federal do Oeste da Bahia ([2016?]), dos quais foram 

extraídas as bases para a estrutura e o conteúdo do manual da UFRN.  

  O produto é dividido em apresentação; por que se relacionar com a imprensa?; escala 

de características e erros das fontes da UFRN; entendendo o trabalho do jornalista; UFRN e 

imprensa; requisitos básicos de um entrevistado; entrevista em TV; entrevista para impresso e 

internet; entrevista em rádio; o que não fazer; coletivas de imprensa; como agir em situações 

de crise; guia prático de relacionamento com a imprensa; glossário; sugestões de leitura e 

referências. 

Essa estrutura segue o padrão da maioria dos guias disponibilizados pelas 

universidades no que concerne à apresentação e orientações para preparação de entrevistas em 

televisão, rádio, mídia impressa e internet. Seguindo a linha do guia da Universidade de 

Brasília (2017), optou-se por também inserir dicas de como agir em coletivas de imprensa e 

situações de crise. O glossário, por sua vez, foi inspirado no conteúdo apresentado nas obras 

de Barbeiro (2015) e da Universidade Federal de Minas Gerais (2005a), com a apresentação 

dos significados de palavras comuns no dia a dia dos profissionais de comunicação.  

 A escala de características e erros das fontes da UFRN, assim como os requisitos 

básicos de um entrevistado, apresentam um resumo do diagnóstico realizado por meio da 

pesquisa com os jornalistas. Por sua vez, o tópico sobre UFRN e imprensa foi adicionado para 

descrever de forma sucinta o trabalho da assessoria de imprensa, conforme sugerido por 

Duarte (2016), e de acordo com a identificação desta necessidade por meio da observação 

participante, a qual também levantou a importância de inserir os esclarecimentos das razões 

para se relacionar com a imprensa. Esse tópico – por que se relacionar com a imprensa? – 

segue as obras de Barbeiro (2015), Assad e Passadori (2009) e da Universidade Federal de 

Minas Gerais (2005a), que também iniciam as leituras com essas informações, a fim de 

conscientizar os leitores da importância do atendimento adequado aos jornalistas, assim como 

dos possíveis benefícios para a organização a partir dessa prática. As demais subdivisões 
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resumem as informações para melhorar o desempenho das fontes da UFRN, apresentadas em 

tópicos no guia prático de relacionamento com a imprensa. Por fim, as sugestões de leitura 

têm como objetivo permitir aos interessados aprofundar os conhecimentos sobre os assuntos 

abordados no manual. 

 

5.3 CONTEÚDO DO MANUAL DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA 

 

5.3.1 Apresentação 

 

As ações administrativas e a diversidade de áreas do conhecimento nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão fazem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

uma fonte de informações de interesse público. Por esse motivo, os integrantes da 

comunidade universitária são procurados com frequência para conceder entrevistas na 

imprensa, um meio de divulgação do que é produzido no meio científico e na gestão 

universitária. 

 Este manual reúne as orientações mais importantes para as fontes da UFRN no 

relacionamento com os jornalistas, como forma de contribuir para o atendimento aos 

princípios democráticos do acesso à informação e, ao mesmo tempo, fortalecer a imagem e a 

reputação institucional.  

O conteúdo é produto da pesquisa de mestrado intitulada “Diagnóstico e estratégias de 

relacionamento entre fontes e porta-vozes da UFRN com a imprensa”, vinculada ao Programa 

de Pós-Graduação em Gestão de Processos Institucionais (PPGPI/UFRN). As dicas têm como 

objetivo atender às necessidades da comunidade universitária no relacionamento com a 

imprensa, elencadas a partir do diagnóstico das fontes da UFRN realizado no decorrer da 

pesquisa. 

Acompanhe as próximas páginas e aprenda como conceder uma entrevista de sucesso.  

 

Boa leitura! 

 

5.3.2 Por que se relacionar com a imprensa? 

 

As transformações advindas com a globalização e os avanços tecnológicos exigiram 

das organizações o desenvolvimento de ações mais planejadas para se relacionar com seus 
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públicos de interesse, os quais fazem parte tanto da estrutura interna como se estendem para 

além do ambiente organizacional. A comunicação externa, portanto, é realizada com a tarefa 

de levar as informações de interesse público a todos os grupos sociais. 

Nesse sentido, a imprensa surge como aliada para disseminar mensagens não apenas 

no espaço pago dos veículos, mas também na mídia espontânea, que consiste no espaço 

editorial composto por notícias, reportagens, artigos, entre outros produtos em que os 

integrantes das organizações podem participar como porta-vozes (representantes oficiais das 

instituições) ou fontes (pessoas em geral que transmitem informações para a imprensa).  

Detentora de prestígio e formadora de opinião no mundo moderno, a imprensa é o 

espaço em que as organizações públicas e privadas encontram a maior visibilidade possível 

para atingir a legitimidade social. Portanto, esse relacionamento deve ser valorizado e 

utilizado como ferramenta estratégica.  

Por meio da imprensa é possível, por exemplo, demonstrar a transparência da UFRN 

para a opinião pública; divulgar fatos positivos como conquistas de patentes, resultados de 

pesquisas, inovações, eventos e ações administrativas, além dos produtos, serviços e 

características mais importantes da universidade.  

Se alguém se nega a conversar com o jornalista quando procurado para algum 

esclarecimento, a matéria do dia seguinte pode expor que a UFRN não quis se pronunciar 

sobre o assunto. Isso gera impacto negativo junto aos espectadores, pois diante de uma 

sociedade cada vez mais consciente e alerta, não é mais aceitável a adoção de postura low 

profile, na qual quanto menos exposição, melhor. Ao contrário, é necessário se comprometer 

com a cultura da transparência e atender os jornalistas inclusive nos momentos de crise. 

O relacionamento com a imprensa não tem a ver com a satisfação do ego de quem 

concede a entrevista, tampouco com o enfrentamento ou desrespeito aos que fogem dos 

holofotes. O intuito não é criar celebridades ou invadir o espaço alheio, e sim garantir o 

sucesso e a sobrevivência da UFRN na atual sociedade informacional, cujo desenvolvimento 

tecnológico proporciona a disseminação instantânea de notícias para milhões de pessoas na 

cultura ligada em rede. 

  

5.3.3 Escala de características e erros das fontes da UFRN 
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Segue abaixo a ordem de frequência das características e dos erros mais comuns 

apresentados pelas fontes da UFRN
15

: 

 

Características mais presentes nos 

entrevistados da UFRN 

Erros mais comuns entre os 

entrevistados da UFRN 

1. Domínio do tema 1. Usar termos técnicos/jargão 

2. Credibilidade 2. Desconhecer funcionamento das 

redações 

3. Compreensão e respeito à imprensa 3. Ser prolixo 

4. Capacidade de apresentar ideias e 

informações 

4. Desrespeitar o deadline 

5. Serenidade 5. Chegar atrasado 

6. Precisão 6. Negar notícias verdadeiras 

7. Firmeza 7. Ser grosseiro e impaciente 

8. Simplicidade e clareza 8. Pedir para ler o texto 

9. Objetividade 9. Desconhecer assunto abordado 

10. Capacidade de improviso e 

argumentação 

10. Usar vestimentas inadequadas 

 

Destacam-se três elementos-chave voltados às necessidades de melhoria no 

desempenho das fontes da UFRN:  

 

- Linguagem utilizada durante as entrevistas; 

 

- Objetividade, precisão, simplicidade e clareza na transmissão de informações; 

  

- Conhecimento do funcionamento das redações.  

 

As próximas páginas reúnem orientações focadas nesses três tópicos, além de outras 

dicas relevantes da literatura sobre o assunto, para auxiliar a comunidade universitária a 

fortalecer suas características positivas e eliminar os erros no relacionamento com a imprensa. 

                                                           
15

   Escala delineada a partir da aplicação de questionário junto a 74 jornalistas que atuam em Natal, distribuídos 

entre os veículos Tribuna do Norte, Agora RN, Inter TV Cabugi e TV Ponta Negra. 
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Desse modo, busca-se contribuir para o aumento de fontes de referência da UFRN junto à 

imprensa, ou seja, pessoas que sejam procuradas com frequência para conceder entrevistas 

sobre determinados assuntos.  

 

5.3.4 Entendendo o trabalho do jornalista 

 

O jornalista tem a função de divulgar notícias, as quais consistem em fatos de interesse 

da sociedade que apresentam novas realidades. A informação é a matéria-prima aproveitada 

pelo jornalista para chegar à notícia como produto final, explicando detalhes de “quem, o quê, 

como, quando, onde e por que” sobre determinado fato. No âmbito da UFRN, uma 

organização pública dedicada ao ensino superior, são vários os temas de interesse social que 

demandam a produção de notícias: ingresso na universidade, novos cursos de graduação e 

pós-graduação, eventos, parcerias, conquistas de patentes, inaugurações, projetos, resultados 

de pesquisas, decisões administrativas, concursos, entre outros. 

Apesar da relevância dos temas citados, cabe aos jornalistas decidir se irão divulgar as 

informações, de acordo com questões intrínsecas ao fazer jornalístico. Estudos que buscam 

identificar os critérios para a seleção de notícias, em meio aos acontecimentos diários, dão o 

nome de ‘noticiabilidade’ ao conjunto de elementos necessários para que um acontecimento 

possa virar notícia, a partir da avaliação de valores/notícia.  

Entre os valores/notícia estão o impacto e a proximidade geográfica do acontecimento; 

situações insólitas; interesse humano; feitos excepcionais e heroicos; facilidade de acesso ao 

evento; atendimento às exigências dos destinatários da notícia; limites de espaço e tempo do 

produto informativo. 

Os critérios de noticiabilidade variam em cada veículo de comunicação, onde as 

informações passam por diferentes pessoas dentro da hierarquia institucional. O pauteiro 

sonda o que pode ser notícia e o repórter produz a matéria, mas cabe ao editor decidir se e de 

que forma aquela pauta será aproveitada. Esse trabalho busca delimitar um recorte em meio a 

tudo que acontece no dia a dia, portanto, apresenta uma imagem da sociedade sob a 

perspectiva daqueles que participaram da produção do noticiário.  

Para construir cada notícia, é preciso entrevistar as pessoas envolvidas no 

acontecimento em questão, conhecidas como fontes, que também podem ser consultadas para 

transmitir informações esclarecedoras sobre algum assunto da sua área de atuação. Por 

exemplo, o gestor é fonte para informar uma ação administrativa, o professor é fonte para 
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falar sobre os resultados de uma pesquisa, enquanto o aluno é fonte para compartilhar alguma 

experiência da vida universitária.  

Eis a mina de ouro dos jornalistas: as fontes. Apenas por meio delas é possível 

desenvolver as matérias de maneira eficiente, contanto que haja colaboração adequada dos 

entrevistados para não atrapalhar o trabalho das redações. Afinal, a rotina dos jornalistas exige 

agilidade na produção de notícias, ao mesmo tempo em que requer uma criteriosa apuração 

dos fatos. É nessa “corda-bamba” que anda o profissional de comunicação, pressionado pelo 

tempo e pelos superiores, para veicular a matéria o mais rápido possível e com a qualidade 

esperada. 

Por esse motivo, é imprescindível atender a imprensa em tempo hábil. Todos os 

jornalistas trabalham com deadline, ou seja, um prazo para concluir a reportagem ou a 

entrevista de acordo com os horários rígidos de fechamento dos jornais, revistas, sites e 

telejornais. Portanto, é primordial que a fonte pergunte o deadline e respeite o prazo, pois é 

nesse curto espaço de tempo que a matéria deve ser finalizada.  

Além disso, as equipes de reportagem têm horários pré-determinados para realizar as 

entrevistas e, portanto, nem sempre a melhor hora para a fonte é viável para o jornalista. O 

ideal é tentar chegar a um acordo comum, de forma que a solicitação de entrevista seja 

atendida a partir da disponibilidade de ambos. Do mesmo modo, uma entrevista agendada há 

dias pode ser desmarcada em cima da hora em virtude de algum acontecimento 

extraordinário, que seja considerado mais importante ou interessante que a pauta acertada.  

Pode inclusive acontecer de o entrevistado prestar as informações ao jornalista e a 

matéria não ser veiculada, ou então ser publicada sem a inclusão da entrevista. Isso não 

significa que houve algo de errado com o desempenho da fonte, visto que a dinâmica das 

redações muitas vezes exige adaptações no tempo e espaço do produto jornalístico, que 

acarreta a exclusão de uma parte da matéria ou até mesmo dela inteira. 

O bom relacionamento com a imprensa torna-se uma valiosa forma de divulgar as 

ações institucionais e, ao mesmo tempo, auxiliar o trabalho do repórter na prestação das 

informações de interesse da sociedade. Afinal, o primeiro compromisso do jornalismo é com 

o público, razão pela qual o profissional da imprensa defende a liberdade jornalística. Não 

cabe, portanto, às fontes dizer como e por que veicular determinada informação, assim como 

pedir para ver ou ouvir a notícia antes de ser publicada. 
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5.3.5 UFRN e imprensa 

 

A mediação entre UFRN e imprensa é realizada pelos setores de assessoria de 

comunicação, que desempenham o papel de receber as demandas dos jornalistas e também de 

divulgar junto a estes as informações da universidade que sejam de interesse público. A 

Agência de Comunicação (Agecom), vinculada à Superintendência de Comunicação 

(Comunica), também desempenha o trabalho de comunicação institucional.  

Portanto, caso precise de qualquer divulgação, a comunidade universitária pode 

recorrer ao auxílio do assessor de comunicação mais próximo. Se não existir esse profissional 

na unidade onde se encontra, o servidor ou aluno deve entrar em contato com a Agecom para 

as devidas providências. 

 

5.3.6 Requisitos básicos de um entrevistado 

 

Boas fontes são sempre procuradas pela imprensa. Porém, o que significa ser uma boa 

fonte? Para os jornalistas de Natal, consultados por meio da pesquisa, as características mais 

importantes em um entrevistado apresentam a seguinte ordem: 

 

1. Credibilidade; 

2. Domínio do tema; 

3. Precisão; 

4. Simplicidade e clareza; 

5. Objetividade; 

6. Capacidade de apresentar ideias e informações; 

7. Compreensão e respeito à imprensa; 

8. Firmeza; 

9. Capacidade de improviso e argumentação; 

10. Serenidade. 

 

Esses são os requisitos básicos de um entrevistado, que precisa ser sereno, firme, 

elegante, e dominar o tema abordado para conquistar a credibilidade dos jornalistas. Do 

mesmo modo, é dever da fonte compreender e respeitar o trabalho dos profissionais de 

comunicação, o que implica ser pontual e responder às demandas da imprensa de maneira 
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rápida e eficiente, mesmo se for para dizer que não é a pessoa adequada para falar sobre o 

assunto. Ao estabelecerem profissionalismo e seriedade no relacionamento, fonte e jornalista 

podem construir uma parceria valiosa para a sociedade.  

O cuidado com o conteúdo e a linguagem utilizada deve ser constante, para que o 

entrevistado consiga transmitir as informações mais importantes no menor tempo possível, 

utilizando um vocabulário de fácil entendimento. Afinal, a mensagem é direcionada à 

sociedade como um todo, o que implica em receptores com diferentes níveis de conhecimento 

acerca do tema em questão. Um cientista, por exemplo, não deve utilizar os termos técnicos 

da sua área de pesquisa, assim como é inadequada a adoção de jargões profissionais restritos à 

comunidade jurídica. A melhor mensagem, portanto, é aquela que possa ser entendida por 

todas as pessoas, exceto quando as entrevistas forem concedidas a veículos ou programas com 

público segmentado. 

Durante a conversa com o jornalista, não é necessário expor os pormenores do tema 

abordado, a não ser que a entrevista seja voltada a uma reportagem mais aprofundada. Caso 

contrário, recomenda-se selecionar as mensagens-chave mais importantes do assunto e 

limitar-se a elas, para não se perder em respostas grandes, complexas e repletas de 

informações desnecessárias. 

Por exemplo, em uma entrevista sobre o cadastramento de novos alunos da UFRN, as 

mensagens-chave podem ser o período de cadastramento, o público-alvo, o local de 

atendimento e o contato para obter mais informações. Ao falar sobre os resultados de uma 

pesquisa, por sua vez, o cientista pode explicar qual era o objetivo, como a pesquisa foi 

realizada e quais foram os resultados mais relevantes, em especial aqueles que beneficiam a 

sociedade de alguma forma.  

Portanto, o ideal é construir uma mensagem curta e restrita aos pontos mais relevantes, 

que devem ser transmitidos com simplicidade, clareza, precisão e objetividade. Não adianta 

querer expor todos os conhecimentos acumulados durante anos de estudos, pois a entrevista 

será editada e resumida em poucas linhas de um texto e poucos minutos, ou até mesmo 

segundos, de um vídeo.  

Antes de receber o jornalista, recomenda-se estudar o tema abordado, escolher as 

mensagens-chave (de preferência não mais que três) e pensar na construção das respostas. É 

interessante lançar mão de dados estatísticos e outros materiais que possam ser fornecidos ao 

jornalista para facilitar o entendimento do assunto. Quanto mais clara e didática a explicação 
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durante a entrevista, menor a probabilidade de serem publicadas informações erradas ou 

distorcidas. 

 

Em resumo: 

- Seja elegante, respeitoso e compreensivo com a imprensa, inclusive se surgirem perguntas 

provocativas. Mantenha a calma e não perca a compostura; 

 

- Seja rápido no retorno ao jornalista, até mesmo para dizer que não poderá atender sua 

demanda por falta de tempo ou por não ser a pessoa mais adequada para falar sobre o assunto; 

 

- Seja pontual: o atraso prejudica o cumprimento do deadline pelo jornalista. Entenda que o 

tempo é precioso para esse profissional; 

 

- Utilize uma linguagem simples, que possa ser entendida por todas as pessoas, independente 

do seu nível de conhecimento sobre o assunto abordado; 

 

- Seja objetivo, claro, simples e preciso nas suas respostas. Construa uma mensagem curta e 

restrita aos pontos mais relevantes; 

 

- Prepare-se para a entrevista: estude o tema em pauta, selecione as mensagens-chave, pense 

nas prováveis perguntas que o jornalista irá fazer e organize as respostas; 

 

- Forneça dados estatísticos e materiais de apoio ao jornalista, para ajudá-lo a entender o 

assunto. Seja didático, paciente e prestativo; 

 

- Durante a entrevista, mantenha-se focado em abordar o assunto que você possui domínio. 

Caso perguntem sua opinião sobre algo diferente do tema em questão, esclareça que prefere 

não se pronunciar sobre o que não é de sua competência; 

 

- Ao surgir alguma pergunta que você não saiba responder na hora, seja sincero e diga que 

passará a informação em seguida. Se prometer, cumpra; 
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- Certifique-se de que o jornalista entendeu todos os pontos abordados na entrevista. Isso 

evitará que a matéria seja publicada com informações erradas ou distorcidas; 

 

- Saiu uma informação errada na matéria? Avalie se é algo que precisa ser consertado. Se sim, 

entre em contato com a Assessoria de Comunicação, responsável pelo intermédio entre a 

UFRN e a imprensa, para solicitar a retificação. Caso contrário, releve dessa vez e faça o 

esclarecimento ao jornalista no próximo encontro. 

 

5.3.7 Entrevista em tv  

 

Conceder uma entrevista em televisão significa falar para milhares ou até milhões de 

pessoas, dependendo da audiência e área de alcance da emissora. Para esse meio de 

comunicação é necessário ter cuidado não apenas com a mensagem, mas também com a 

imagem que o entrevistado pretende transmitir aos telespectadores. As vestimentas, os gestos, 

o comportamento, a linguagem e o conteúdo da informação merecem cuidados especiais para 

uma entrevista de sucesso diante das câmeras. 

 

5.3.7.1 Linguagem e conteúdo 

 

A contagem em televisão é por segundos. Ou seja, se uma matéria precisa ter 45 

segundos, ela não pode exceder esse tempo, o que exige do entrevistado ser claro, objetivo e 

direto nas respostas, que não devem ultrapassar 30 segundos para cada pergunta. No início da 

entrevista, é dispensável o cumprimento prolongado ao jornalista e ao público, sendo 

suficiente apenas um “bom dia”, “boa tarde” ou “boa noite”. Falar bem não significa falar 

muito, e nesse meio de comunicação é essencial transmitir as informações mais importantes 

de maneira ágil e simples. 

Além disso, a fonte da matéria deve ter em mente que o público-alvo são os 

telespectadores. Essas pessoas não fazem parte do mesmo grupo do entrevistado, por 

consequência, não têm intimidade com certos termos técnicos, regionais ou profissionais. 

Portanto, a mensagem deve ser elaborada com palavras de fácil compreensão no lugar 

daquelas de difícil entendimento, inclusive os termos estrangeiros, por mais corriqueiros que 

pareçam.  
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Se for preciso utilizar algum vocábulo técnico, é necessário explicar na mesma hora o 

que ele significa, pois o telespectador deixa de receber o resto da informação quando precisa 

refletir sobre o significado de uma palavra. A compreensão em TV precisa ser imediata, caso 

contrário, o entrevistado perdeu a oportunidade de se comunicar com o público. 

Na mensagem para televisão, os números devem ser arredondados e as siglas 

empregadas se forem conhecidas pela população em geral: INSS, UFRN, Detran e STTU, por 

exemplo. Citar uma sigla mais desconhecida exige a imediata explicação do seu significado.  

 

5.3.7.2 Gestos e comportamento 

 

A expressão corporal durante a entrevista interfere na credibilidade de quem deixa 

transparecer o nervosismo ao apertar as mãos, encolher os ombros, balançar as pernas ou falar 

com voz trêmula. Esses e outros sinais podem causar desconfiança nos receptores da 

mensagem, por isso é interessante agir com naturalidade, dando liberdade aos movimentos, e 

ao mesmo tempo manter-se atento a algum gesto repetitivo que possa chamar atenção do 

espectador. Numa cadeira giratória, por exemplo, não é recomendável ficar se balançando de 

um lado para o outro, pois o público pode se distrair com o movimento e deixar de escutar a 

mensagem transmitida. 

Para evitar que o desconforto seja visível durante a entrevista, recomenda-se focar no 

repórter e manter-se seguro no discurso, com a voz firme e o olhar direcionado aos olhos de 

quem pergunta. Assim, a entrevista será transformada em uma boa conversa, na qual a câmera 

será esquecida. Para entrevistados mais experientes, pode-se variar o direcionamento do olhar, 

desviando a visão para a câmera em alguns momentos, como sinal de diálogo com os 

espectadores. 

Por outro lado, o olhar fixo para a câmera causa a impressão de desprezo pela imagem 

do jornalista, como se a função dele fosse resumida a segurar o microfone para o entrevistado 

se comunicar com o público, quando na verdade é o repórter quem conduz a entrevista. Outro 

detalhe relevante é jamais tirar o microfone do entrevistador ou segurar o aparelho junto com 

ele, visto que, além de ser um gesto grosseiro e deselegante, irá atrapalhar a liberdade do 

profissional de utilizar o seu instrumento de trabalho. 

Em vez de se preocupar com a câmera e o microfone, o entrevistado deve ficar atento 

às perguntas para compreender a informação solicitada. Se não entender todas as palavras do 

repórter, o ideal é pedir que repita a pergunta para, dessa forma, conceder uma resposta 
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adequada. Quem domina o tema abordado na entrevista construirá a mensagem com 

facilidade, por isso é dispensável levar um papel com texto escrito. Até porque o ato de baixar 

a cabeça para ler o conteúdo causa má impressão diante das câmeras, onde é preferível 

manter-se ereto e com a cabeça levantada. 

Outro ponto importante é evitar comentários perto da câmera e do microfone, pois 

algum acidente pode colocar o entrevistado no ar sem que ele saiba. Portanto, se não quer que 

algo seja publicado, o mais seguro é não falar em qualquer momento. Isso inclui antes, 

durante e após a entrevista. Por fim, nunca é demais lembrar: o tempo é precioso nesse meio, 

por isso a importância de prezar pela pontualidade sobretudo para as entrevistas ao vivo.  

 

5.3.7.3 Vestimentas 

 

Engana-se quem pensa que ficará bem com qualquer roupa em uma entrevista para a 

televisão. Tampouco acertam aqueles que exageram no visual e acabam chamando mais 

atenção que a mensagem transmitida. A chave para uma boa imagem, portanto, é simplicidade 

e elegância na hora de escolher o figurino. Algumas dicas são fundamentais para auxiliar 

nessa tarefa, que exige cautela na escolha de cores, modelos e acessórios.  

Em primeiro lugar, a constituição técnica da tela da televisão não permite o uso de 

tecidos xadrez e listrados, pois causam interferência que provoca incômodo aos olhos dos 

espectadores. Portanto, as roupas devem ser lisas e de preferência escuras. Para o homem, as 

cores mais indicadas são o preto, o azul-marinho e o cinza, já as mulheres podem optar pelas 

já citadas e também por outras clássicas, como bege e gelo.  

Os tons verde e azul são proibidos para entrevistas em estúdios com a tecnologia 

chroma key, na qual se usa um fundo monocromático (azul ou verde) para a sobreposição de 

imagens. O branco jamais deve ser usado tanto por homens quanto por mulheres, exceto se a 

composição estiver acompanhada por um terninho ou paletó escuro por cima. Cores muito 

fortes devem ser evitadas, entre elas o amarelo-ouro, verde-limão, vermelho-sangue, roxo, 

laranja e rosa-choque. A neutralidade é a alma do negócio. 

Do mesmo modo, recomenda-se usar acessórios discretos. Nada de gravatas berrantes 

ou muito estampadas, assim como prendedores e broches exagerados. No traje esporte, 

recomenda-se aos homens a camisa social lisa, que pode ter as mangas dobradas. O uso do 

terno requer abotoar sempre o primeiro botão do paletó se a entrevista for sentada e todos os 

botões se ficar de pé. 
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Já as mulheres devem ficar atentas para evitar brincos muito grandes, colares 

exagerados, pulseiras barulhentas, entre outros elementos que desviem a atenção do público. 

Blusas de malha, sem mangas e decotadas também são contraindicadas, assim como saias 

curtas e justas. Um terninho sempre ajuda a acertar na composição ideal para a entrevista.  

A discrição deve ser acompanhada no cabelo e na maquiagem. Um lenço à mão 

também é bem-vindo para enxugar o suor ou o brilho da pele oleosa. Mesmo se estiver 

debaixo do sol, retire os óculos escuros durante a entrevista. 

 

Em resumo: 

 

- Se a entrevista for em estúdio ou ao vivo, chegue com 20 ou 30 minutos de antecedência; 

 

- Nas entrevistas em estúdio, evite comentários perto da câmera ou do microfone, mesmo que 

esteja fora do ar. Preste atenção nas orientações da equipe técnica, assim você não cometerá 

gafes; 

 

- Evite cumprimentos prolongados no início da entrevista. Limite-se ao “bom dia”, “boa 

tarde” ou “boa noite”; 

 

- Seja conciso: tente responder cada pergunta em no máximo 30 segundos, priorizando as 

informações mais importantes; 

 

- Use palavras simples e de fácil compreensão do público em geral; 

 

- Evite palavras estrangeiras e termos técnicos. Em casos excepcionais que exijam o uso, 

explique o significado de imediato; 

 

- Simplifique: arredonde os números e só utilize siglas muito conhecidas, caso contrário, fale 

por extenso o que elas significam; 

 

- Aja com naturalidade e evite gestos muito repetitivos, como ficar girando na cadeira durante 

a entrevista; 
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- Esqueça a câmera e fixe o olhar no repórter. Transforme a entrevista em uma conversa, 

assim, tudo irá fluir com mais tranquilidade; Os entrevistados mais experientes podem variar 

o direcionamento do olhar entre o repórter e a câmera; 

 

- JAMAIS segure o microfone do entrevistador; 

 

- Não entendeu a pergunta? Peça ao repórter para repetir; 

 

- O papel com a “cola” das respostas não vai pegar bem para sua imagem. Fale com 

espontaneidade, ciente de que está seguro do domínio do tema; 

 

- Para o figurino, escolha roupas lisas e de preferência escuras. O xadrez, listrado e branco 

estão proibidos. Nas entrevistas em estúdio, evite azul e verde; 

 

- Evite cores muito fortes, prefira as mais clássicas; 

 

- Atenção aos detalhes: os acessórios devem ser discretos. O mesmo vale para o cabelo e a 

maquiagem; 

 

- Para as mulheres: nada de roupas muito decotadas, sem mangas, muito curtas ou justas. Suas 

partes expostas não devem chamar mais atenção que a mensagem transmitida; 

 

- Para os homens: evitem camisas de malha, pois elas podem realçar o que se quer esconder. 

Ao usar o paletó, abotoem SEMPRE o primeiro botão se a entrevista for sentada e todos os 

botões se a entrevista for em pé; 

 

- Tenha um lenço em mãos para enxugar o suor ou o brilho da pele. Retire os óculos escuros, 

mesmo que a entrevista seja debaixo do sol. 

 

5.3.8 Entrevista para impresso e internet  

 

Na produção noticiosa diária, a mídia impressa constitui um espaço com matérias mais 

profundas que os demais veículos. Portanto, a entrevista para esse meio permite ao 
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entrevistado estender respostas, ampliar análises e contar histórias. Contudo, como todo 

jornalista, o repórter de impresso também possui deadline e não pode perder tempo em uma 

conversa prolongada. A dica, dessa forma, é dosar o conteúdo com foco no que interessa de 

fato, sem adicionar informações desnecessárias. 

Nas entrevistas por telefone, a fonte deve falar com calma, de modo pausado e repetir 

as informações mais relevantes, para que o jornalista consiga anotar tudo de forma correta. 

Cabe ao entrevistado transmitir as informações e ao repórter desempenhar o papel de escrever 

a notícia, por isso, não se pode pedir para ler o texto antes de ser publicado. Essa solicitação 

será entendida pelo profissional como um sinal de desconfiança da qualidade do seu trabalho, 

que terá como consequência o desgaste no relacionamento entre fonte e jornalista.  

Para as entrevistas concedidas a repórteres de blogs, sites e portais de internet, a 

orientação é inversa no que tange ao tempo gasto na entrevista: quanto mais concisas, diretas 

e rápidas forem as respostas, melhor. Afinal, a notícia deve ser publicada o quanto antes na 

rede, onde a instantaneidade é regra fundamental da produção noticiosa. Contudo, não se pode 

deixar de lado o cuidado com a construção da mensagem transmitida, visto que uma 

declaração infeliz na internet pode ser replicada para milhões de pessoas em questão de 

segundos. 

A mesma preparação para a mídia tradicional vale para entrevistas a veículos da 

internet, em especial quando há gravação de vídeos. Na cultura ligada em rede, o 

compartilhamento dos conteúdos é instantâneo, portanto, é preciso falar com cautela para que 

nenhum deslize seja transformado em piada nas redes sociais. Além disso, as matérias com 

fontes da UFRN permanecerão por muito tempo online, podendo ser encontradas com 

facilidade caso alguém faça uma simples busca no Google. Desse modo, é imprescindível não 

falar algo de que possa se arrepender depois. 

 

Em resumo: 

 

- Forneça respostas mais profundas para jornalistas de veículos impressos, sem perder o foco 

de se limitar ao que importa. Não desperdice tempo com informações irrelevantes; 

 

- Nas entrevistas por telefone, fale de modo pausado e com calma, para que o jornalista possa 

anotar tudo de forma correta; 
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- JAMAIS peça para ler o texto antes de ser publicado; 

 

- Forneça respostas rápidas, concisas e diretas aos jornalistas de internet, mas tenha cuidado 

redobrado com a mensagem transmitida; 

 

- Não fale algo que possa se arrepender depois. Além do potencial de propagabilidade para 

milhões de pessoas na internet, a matéria permanecerá online durante muito tempo. 

 

5.3.9 Entrevista em rádio  

 

Em um programa radiofônico, a voz é um dos critérios mais relevantes que a audiência 

leva em consideração para julgar o entrevistado. Isso implica a necessidade de utilizar a fala 

como principal arma para a construção de uma imagem positiva, o que exige entonação 

correta e boa pronúncia para transmitir confiança e clareza aos ouvintes. Nesse sentido, é 

imprescindível selecionar bem as palavras e o conteúdo da mensagem, além de se esforçar 

para emitir uma voz enérgica e aprazível.  

A instantaneidade do rádio demanda uma comunicação rápida, com respostas curtas e 

diretas. Cabe ao entrevistado ser o mais simples possível e utilizar vocabulário acessível, sem 

deixar de lado o cuidado com a pronúncia correta das palavras. Dar respostas rápidas não 

significa ter pressa na fala, visto que o objetivo principal é garantir que o ouvinte compreenda 

a mensagem.  

O conteúdo requer articulação das ideias, com começo, meio e fim, além de alguns 

cuidados para facilitar o entendimento: cifras e números devem ser arredondados, enquanto 

palavras grandes, jargões, siglas extravagantes e termos estrangeiros devem ser evitados. Para 

permitir que endereços de sites e números de telefone sejam anotados, o entrevistado pode 

falar lentamente e repetir os dados. É interessante também reforçar outras informações mais 

importantes, assim como usar exemplos práticos que aproximem o assunto do público. 

A melhor forma de comunicação nesse meio é desenvolver uma conversa coloquial 

com o ouvinte, falando com naturalidade e simpatia, sem ironias, agressividade ou tom 

prepotente. Um pedaço de papel com as mensagens-chave pode ser consultado como auxílio, 

mas precisa ser usado com cautela, sem a leitura de parágrafos inteiros. Afinal, mesmo que 

não esteja vendo, o ouvinte irá perceber se a fonte estiver lendo em vez de conversando com o 

repórter. 
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Nas entrevistas por telefone, escolha um ambiente silencioso e tranquilo. Se a 

entrevista for em estúdio, é importante perguntar ao produtor a melhor posição para falar ao 

microfone, pois alguns aparelhos exigem que a boca fique bem próxima, enquanto outros 

precisam de certa distância. Alguns programas podem contar com a participação dos ouvintes 

por telefone. Nesses casos, responda aos questionamentos de forma educada e sempre 

coloquial.  

 

Em resumo: 

 

- Sem rodeios: conceda respostas curtas e diretas; 

 

- Fale com clareza e pronuncie as palavras de forma correta; 

 

- Seja coloquial: faça da entrevista uma conversa com o ouvinte. Para tanto, aja com 

naturalidade e simpatia; 

 

- Use um tom de voz enérgico, sem soar prepotente; 

 

- Construa ideias com começo, meio e fim, sem inserir outros assuntos em uma mesma 

resposta; 

 

- Escolha um vocabulário acessível, que seja de fácil entendimento do público; 

 

- Arredonde cifras e números; 

 

- Evite palavras grandes, jargões, siglas extravagantes e termos estrangeiros; 

 

- Ao informar endereços de sites e números de telefone, fale lentamente e repita os dados. Do 

mesmo modo, reforce as informações mais importantes; 

 

- Use exemplos práticos; 
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- Não abuse de informações anotadas: ler respostas prontas impede que você fale com 

naturalidade;  

 

- Nas entrevistas por telefone, esteja em um local silencioso e tranquilo; 

 

- Em estúdio, pergunte ao produtor a melhor posição para falar ao microfone; 

 

- Quando o ouvinte participar por telefone, responda às perguntas e seja educado. 

 

5.3.10 O que não fazer 

 

- Cuidado com o off: conversa de bastidores não existe. A entrevista continua mesmo com o 

caderno fechado, a gravação de áudio finalizada ou as câmeras desligadas. Não ache que o 

jornalista deixará de usar uma informação passada antes ou depois da entrevista. Portanto, se 

não deseja que um assunto se torne notícia, não fale sobre ele; 

 

- Não conte segredo para o jornalista, mesmo em uma ocasião informal. Ele não deixará de 

publicar o assunto se considerar que é de interesse público; 

 

- Não despreze ou discrimine o jornalista que atua em veículo de pequena repercussão, até 

porque amanhã ele pode ocupar posição elevada em uma publicação de grande relevância. 

Atenda todos os repórteres com a mesma atenção, disponibilidade e educação; 

 

- Não conceda entrevista surpresa por telefone. Se o jornalista ligar, acione de imediato a 

Assessoria de Comunicação e insista nessa intermediação; 

 

- Jamais se negue a conceder uma entrevista, a não ser que você não seja a pessoa mais 

adequada para falar sobre o assunto; 

 

- Não seja hostil, prolixo, disperso, soberbo, fragilizado, prepotente; 

 

- Não negue uma notícia verdadeira; 
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- Não atribua a si mesmo méritos e ideias que não lhe pertencem; 

 

- Não menospreze o jornalista, mesmo que você detenha um assunto desconhecido por ele; 

 

- Não desmarque uma entrevista de última hora. Se você não tem certeza de que conseguirá 

atender o jornalista dentro do deadline, seja honesto e exponha a indisponibilidade; 

- Não leve a entrevista para o lado pessoal, pois tudo o que você disser será entendido como o 

pensamento da organização que representa; 

 

- Não peça ou pressione o cancelamento de alguma matéria, pois isso levantará a suspeita de 

que você ou a organização escondem algo. Do mesmo modo, não se negue a responder 

qualquer assunto levantado pelo jornalista durante uma entrevista, a não ser que seja um tema 

confidencial; 

 

- Não dispute espaço com o jornalista, tampouco seja rude ou arrogante com o entrevistador; 

 

- Não faça piadas dos outros ou comentários comprometedores, sobretudo se você souber que 

a conversa está sendo gravada. O mesmo conselho vale para o que é escrito nas mídias 

sociais, potenciais geradoras de grandes crises de imagem. 

 

5.3.11 Coletivas de imprensa 

 

A coletiva de imprensa é uma entrevista concedida a vários jornalistas em um mesmo 

momento. Essa opção é adotada em casos excepcionais, que tenham alto interesse público, e 

precisem de esclarecimentos ou divulgação. Nessa situação, a assessoria de imprensa da 

UFRN convoca os jornalistas e organiza a coletiva, realizada na própria universidade, e que 

tem como entrevistado um representante da instituição. 

Em virtude da excepcionalidade e da relevância do assunto abordado, é importante que 

a fonte ou o porta-voz não aceite conceder uma entrevista coletiva de forma improvisada, sem 

a prévia organização por parte do setor responsável pela comunicação institucional. Afinal, o 

assessor de imprensa detém o conhecimento das ferramentas técnicas para que tudo corra 

bem, inclusive no tocante à preparação do entrevistado. Este precisa elaborar bem as 
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declarações e falar com objetividade, a fim de responder todas as perguntas dentro do tempo 

de duração da coletiva, que varia entre 30 e 45 minutos.  

Nessa ocasião, o relacionamento com os jornalistas requer tratamento igual aos 

profissionais de todos os veículos. A educação nas respostas deve ser somada à compreensão 

para atender os repórteres que porventura cheguem mais tarde, pois muitas vezes o atraso é 

inevitável na rotina de uma redação. 

Após a coletiva, a fonte deve atender às demandas dos veículos para gravações e 

esclarecimentos adicionais. 

 

Em resumo: 

 

- Nem tudo precisa de uma coletiva de imprensa. Essa opção é válida apenas para assuntos de 

alto interesse público; 

 

- Não aceite conceder uma entrevista coletiva de forma improvisada, sem a prévia 

organização coordenada pelo assessor de imprensa; 

 

- Vá preparado: elabore bem as declarações e dê respostas objetivas; 

 

- Trate todos os jornalistas de forma igual; 

 

- Seja cortês e compreensivo com os jornalistas que chegarem atrasados; 

 

- Após a coletiva, atenda às demandas dos veículos para gravações e esclarecimentos 

adicionais. 

 

5.3.12 Como agir em situações de crise 

 

“Nada a declarar”. Essa expressão já foi muito utilizada por pessoas de organizações 

públicas e privadas, que fugiam da imprensa diante da repercussão de assuntos delicados. 

Atitude medrosa e ultrapassada, o silêncio é a pior decisão no momento de crise, entendida 

como qualquer evento negativo sobre a instituição que se torne público a partir da mídia. A 
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crise pode ser desencadeada por acidentes, denúncias, crimes, processos judiciais, greves, 

entre outros fatores que podem ser ou não previsíveis. 

Na era da instantaneidade e da globalização, as crises deixam de ser locais para ganhar 

repercussão em âmbito regional, nacional e até mundial em certas ocasiões. Portanto, a 

organização deve assumir o controle, ser rápida e transparente nas informações passadas à 

imprensa, que não pode ser ignorada inclusive quando procurar respostas para uma matéria 

negativa.  

A regra consiste em jamais abster-se de falar com a imprensa, seja qual for o assunto 

abordado. Até porque a matéria será publicada com ou sem a versão oficial da organização, 

que ao se calar perde a oportunidade de relatar seu ponto de vista ou esclarecer a solução 

encontrada para o problema.  

Assim, a melhor forma de resolver uma crise não é se esconder, e sim falar. Um porta-

voz único, que detenha o domínio do tema e seja bem treinado para o relacionamento com a 

imprensa, deve ser escolhido para conceder entrevistas e atender todas as demandas da mídia. 

Se a procura for muito grande, pode-se optar pela coletiva.  

Para o sucesso de cada entrevista, o porta-voz deve pautar antes o que precisa ser dito, 

ser objetivo em todas as respostas e oferecer material impresso com os principais dados. A 

melhor declaração para o momento é aquela apresentada com clareza, segurança e rapidez, 

que diz quais atitudes são tomadas para corrigir os problemas e de que forma a solução reduz 

o impacto social em questão. Também é primordial o cuidado para não adotar falas defensivas 

ou perder a compostura diante de perguntas provocativas.  

Outras orientações sobre gerenciamento de crises podem ser obtidas com profissionais 

de comunicação institucional da UFRN, que balizam suas condutas de acordo com as 

diretrizes estabelecidas pela Política de Comunicação da universidade. A Assessoria de 

Comunicação deve ser informada sobre quaisquer riscos de crises e acionada de imediato caso 

aconteçam eventos negativos. 

 

Em resumo: 

 

- A instituição JAMAIS deve abster-se de falar com a imprensa; 

 

- Surgiu uma crise? Acione a Assessoria de Comunicação; 
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- As informações devem ser transmitidas à imprensa com rapidez e transparência; 

 

- Um porta-voz único deve ser escolhido para conceder todas as entrevistas; 

 

- Orientações para o porta-voz:  

1. Paute antes o que precisa ser dito e seja objetivo em todas as respostas; 

2. Exponha as atitudes tomadas para resolver o problema e como a solução reduz o impacto 

social; 

3. Cuidado para não adotar falas defensivas ou perder a compostura diante de perguntas 

provocativas. 

 

5.3.13 Resumindo: guia prático de relacionamento com a imprensa 

 

As ações administrativas e a diversidade de áreas do conhecimento nas atividades de 

ensino, pesquisa e extensão fazem da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 

uma fonte de informações de interesse público. Por esse motivo, os integrantes da 

comunidade universitária são procurados com frequência para conceder entrevistas na 

imprensa, um meio de divulgação do que é produzido no meio científico e na gestão 

universitária. 

Confira as orientações mais importantes para construir uma relação de sucesso com os 

jornalistas, como forma de contribuir para o atendimento aos princípios democráticos do 

acesso à informação e, ao mesmo tempo, fortalecer a imagem e a reputação institucional.  

 

5.3.13.1 Entendendo o trabalho do jornalista 

 

O jornalista tem a função de divulgar notícias, as quais consistem em fatos de interesse 

da sociedade que apresentam novas realidades. A informação é a matéria-prima aproveitada 

pelo jornalista para chegar à notícia como produto final, explicando detalhes de “quem, como, 

quando, onde e por que” o fato ocorreu.  

A construção eficiente das notícias depende da colaboração adequada dos 

entrevistados, que devem atender a imprensa em tempo hábil. Portanto, é importante 

perguntar o deadline do jornalista e respeitar o prazo, pois é nesse curto espaço de tempo que 

a matéria deve ser finalizada.  
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Por outro lado, a fonte precisa compreender que uma entrevista agendada há dias pode 

ser desmarcada em cima da hora, assim como pode acontecer de o entrevistado prestar as 

informações ao jornalista e a matéria não ser veiculada, ou então ser publicada sem a inclusão 

da entrevista.  

Isso não significa que houve algo de errado com o desempenho da fonte, visto que a 

dinâmica das redações muitas vezes exige adaptações no tempo e espaço do produto 

jornalístico, que acarreta a exclusão de uma parte da matéria ou até mesmo dela inteira. 

 

5.3.13.2 Requisitos básicos de um entrevistado 

 

- Seja elegante, respeitoso e compreensivo com a imprensa, inclusive se surgirem perguntas 

provocativas. Mantenha a calma e não perca a compostura; 

 

- Seja rápido no retorno ao jornalista, até mesmo para dizer que não poderá atender sua 

demanda por falta de tempo ou por não ser a pessoa mais adequada para falar sobre o assunto; 

 

- Seja pontual: o atraso prejudica o cumprimento do deadline pelo jornalista. Entenda que o 

tempo é precioso para esse profissional; 

 

- Utilize uma linguagem simples, que possa ser entendida por todas as pessoas, independente 

do seu nível de conhecimento sobre o assunto abordado; 

 

- Seja objetivo, claro, simples e preciso nas suas respostas. Construa uma mensagem curta e 

restrita aos pontos mais relevantes; 

 

- Prepare-se para a entrevista: estude o tema em pauta, selecione as mensagens-chave, pense 

nas prováveis perguntas que o jornalista irá fazer e organize as respostas; 

 

- Forneça dados estatísticos e materiais de apoio ao jornalista, para ajudá-lo a entender o 

assunto. Seja didático, paciente e prestativo; 
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- Durante a entrevista, mantenha-se focado em abordar o assunto que você possui domínio. 

Caso perguntem sua opinião sobre algo diferente do tema em questão, esclareça que prefere 

não se pronunciar sobre algo que não é de sua competência; 

 

- Ao surgir alguma pergunta que você não saiba responder na hora, seja sincero e diga que 

passará a informação em seguida. Se prometer, cumpra; 

- Certifique-se de que o jornalista entendeu todos os pontos abordados na entrevista. Isso 

evitará que a matéria seja publicada com informações erradas ou distorcidas; 

 

- Saiu uma informação errada na matéria? Avalie se é algo que precisa ser consertado. Se sim, 

entre em contato com a Assessoria de Comunicação, responsável pelo intermédio entre a 

UFRN e a imprensa, para solicitar a retificação. Caso contrário, releve dessa vez e faça o 

esclarecimento ao jornalista no próximo encontro. 

 

5.3.13.3 Entrevista em TV 

 

- Se a entrevista for em estúdio ou ao vivo, chegue com 20 ou 30 minutos de antecedência; 

 

- Nas entrevistas em estúdio, evite comentários perto da câmera ou do microfone, mesmo que 

esteja fora do ar. Preste atenção nas orientações da equipe técnica, assim você não cometerá 

gafes; 

 

- Evite cumprimentos prolongados no início da entrevista. Limite-se ao “bom dia”, “boa 

tarde” ou “boa noite”; 

 

- Seja conciso: tente responder cada pergunta em no máximo 30 segundos, priorizando as 

informações mais importantes; 

 

- Use palavras simples e de fácil compreensão do público em geral; 

 

- Evite palavras estrangeiras e termos técnicos. Em casos excepcionais que exijam o uso, 

explique o significado de imediato; 
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- Simplifique: arredonde os números e só utilize siglas muito conhecidas, caso contrário, fale 

por extenso o que elas significam; 

 

- Aja com naturalidade e evite gestos muito repetitivos, como ficar girando na cadeira durante 

a entrevista; 

 

- Esqueça a câmera e fixe o olhar no repórter. Transforme a entrevista em uma conversa, 

assim, tudo irá fluir com mais tranquilidade; 

 

- JAMAIS segure o microfone do entrevistador; 

 

- Não entendeu a pergunta? Peça ao repórter para repetir; 

 

- O papel com a “cola” das respostas não vai pegar bem para sua imagem. Fale com 

espontaneidade, ciente de que está seguro do domínio do tema; 

 

- Para o figurino, escolha roupas lisas e de preferência escuras. O xadrez, listrado e branco 

estão proibidos. Nas entrevistas em estúdio, evite azul e verde; 

 

- Evite cores muito fortes, prefira as mais clássicas; 

 

- Atenção aos detalhes: os acessórios devem ser discretos. O mesmo vale para o cabelo e a 

maquiagem; 

 

- Para as mulheres: nada de roupas muito decotadas, sem mangas, muito curtas ou justas. Suas 

partes expostas não devem chamar mais atenção que a mensagem transmitida; 

 

- Para os homens: evitem camisas de malha, pois elas podem realçar o que se quer esconder. 

Ao usar o paletó, abotoem SEMPRE o primeiro botão se a entrevista for sentada e todos os 

botões se a entrevista for em pé; 

 

- Tenha um lenço em mãos para enxugar o suor ou o brilho da pele. Retire os óculos escuros, 

mesmo que a entrevista seja debaixo do sol. 
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5.3.13.4 Entrevista para impresso e internet 

 

- Forneça respostas mais profundas para jornalistas de veículos impressos, sem perder o foco 

de se limitar ao que importa. Não desperdice tempo com informações irrelevantes; 

 

- Nas entrevistas por telefone, fale de modo pausado e com calma, para que o jornalista possa 

anotar tudo de forma correta; 

 

- JAMAIS peça para ler o texto antes de ser publicado; 

 

- Forneça respostas rápidas, concisas e diretas aos jornalistas de internet, mas tenha cuidado 

redobrado com a mensagem transmitida; 

 

- Não fale algo que possa se arrepender depois. Além do potencial de propagabilidade para 

milhões de pessoas na internet, a matéria permanecerá online durante muito tempo. 

 

5.3.13.5 Entrevista em rádio 

 

- Sem rodeios: conceda respostas curtas e diretas; 

 

- Fale com clareza e pronuncie as palavras de forma correta; 

 

- Seja coloquial: faça da entrevista uma conversa com o ouvinte. Para tanto, aja com 

naturalidade e simpatia; 

 

- Use um tom de voz enérgico, sem soar prepotente; 

 

- Construa ideias com começo, meio e fim, sem inserir outros assuntos em uma mesma 

resposta; 

 

- Escolha um vocabulário acessível, que seja de fácil entendimento do público; 

 

- Arredonde cifras e números; 
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- Evite palavras grandes, jargões, siglas extravagantes e termos estrangeiros; 

 

- Ao informar endereços de sites e números de telefone, fale lentamente e repita os dados; 

 

- Use exemplos práticos; 

 

- Não abuse de informações anotadas: ler respostas prontas impede que você fale com 

naturalidade;  

 

- Nas entrevistas por telefone, esteja em um local silencioso e tranquilo; 

 

- Em estúdio, pergunte ao produtor a melhor posição para falar ao microfone; 

 

- Quando o ouvinte participar por telefone, responda às perguntas e seja educado. 

 

5.3.13.6 O que não fazer 

 

- Cuidado com o off: conversa de bastidores não existe. A entrevista continua mesmo com o 

caderno fechado, a gravação de áudio finalizada ou as câmeras desligadas. Não ache que o 

jornalista deixará de usar uma informação passada antes ou depois da entrevista. Portanto, se 

não deseja que um assunto se torne notícia, não fale sobre ele; 

 

- Não conte segredo para o jornalista, mesmo em uma ocasião informal. Ele não deixará de 

publicar o assunto se considerar que é de interesse público; 

 

- Não despreze ou discrimine o jornalista que atua em veículo de pequena repercussão, até 

porque amanhã ele pode ocupar posição elevada em uma publicação de grande relevância. 

Atenda todos os repórteres com a mesma atenção, disponibilidade e educação; 

 

- Não conceda entrevista surpresa por telefone. Se o jornalista ligar, acione a Assessoria de 

Comunicação e insista nessa intermediação; 
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- Jamais se negue a conceder uma entrevista, a não ser que você não seja a pessoa mais 

adequada para falar sobre o assunto; 

 

- Não seja hostil, prolixo, disperso, soberbo, fragilizado, prepotente; 

 

- Não negue uma notícia verdadeira; 

 

- Não atribua a si mesmo méritos e ideias que não lhe pertencem; 

 

- Não menospreze o jornalista, mesmo que você detenha um assunto desconhecido por ele; 

 

- Não desmarque uma entrevista de última hora. Se você não tem certeza de que conseguirá 

atender o jornalista dentro do deadline, seja honesto e exponha a indisponibilidade; 

 

- Não leve a entrevista para o lado pessoal, pois tudo o que você disser será entendido como o 

pensamento da organização que representa; 

 

- Não peça ou pressione o cancelamento de alguma matéria, pois isso levantará a suspeita de 

que você ou a organização escondem algo. Do mesmo modo, não se negue a responder 

qualquer assunto levantado pelo jornalista durante uma entrevista, a não ser que seja um tema 

confidencial. 

 

- Não dispute espaço com o jornalista, tampouco seja rude ou arrogante com o entrevistador; 

 

- Não faça piadas dos outros ou comentários comprometedores, sobretudo se você souber que 

a conversa está sendo gravada. O mesmo conselho vale para o que é escrito nas mídias 

sociais, potenciais geradoras de grandes crises de imagem. 

 

5.3.13.7 Coletivas de imprensa 

 

- Nem tudo precisa de uma coletiva de imprensa. Essa opção é válida apenas para assuntos de 

alto interesse público; 
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- Não aceite conceder uma entrevista coletiva de forma improvisada, sem a prévia 

organização coordenada pelo assessor de imprensa; 

 

- Vá preparado: elabore bem as declarações e dê respostas objetivas; 

 

- Trate todos os jornalistas de forma igual; 

 

- Seja cortês e compreensivo com os jornalistas que chegarem atrasados; 

 

- Após a coletiva, atenda primeiro os jornalistas de televisão e rádio, depois os repórteres de 

sites e veículos impressos. 

 

5.3.13.8 Como agir em situações de crise 

 

- A instituição JAMAIS deve abster-se de falar com a imprensa; 

 

- Surgiu uma crise? Acione a Assessoria de Comunicação; 

 

- As informações devem ser transmitidas à imprensa com rapidez e transparência; 

 

- Um porta-voz único deve ser escolhido para conceder todas as entrevistas; 

 

- Orientações para o porta-voz:  

 

1. Paute antes o que precisa ser dito e seja objetivo em todas as respostas; 

2. Exponha as atitudes tomadas para resolver o problema e como a solução reduz o impacto 

social; 

3. Cuidado para não adotar falas defensivas ou perder a compostura diante de perguntas 

provocativas. 
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5.3.14 Glossário
16

 

 

Abertura da matéria 

Quando o repórter abre a matéria ao vivo, complementando a cabeça lida pelo apresentador. 

(Ver significado de cabeça) 

 

Arte 

Ilustração visual gráfica, computadorizada, inserida na reportagem para facilitar a 

compreensão da matéria.  

 

Audiotape 

Gravação de um texto em forma de áudio, pelo telefone. 

 

Background (BG) 

Ruído do ambiente ou música que acompanha, ao fundo, a fala do repórter, apresentador ou 

entrevistado. 

 

Barriga 

Notícia inverídica publicada por órgão de imprensa. 

 

Boneca 

Esquema de paginação e diagramação. Projeto gráfico de jornal, revista, livro, ou qualquer 

outro trabalho gráfico de mais de duas páginas a ser impresso. Confeccionada no mesmo 

formato em que se pretende imprimir o trabalho em questão, a boneca funciona como um 

leiaute e orienta o paginador ou diagramador, com o desenho das páginas a serem montadas e 

com a disposição de cada página em relação a outra. Diz-se também boneco.  

 

Cabeça da matéria 

Lida pelo apresentador, dá o gancho da reportagem ou da abertura de uma entrevista. 

 

 
                                                           
16

  Reproduzido, com alterações, de:  

BARBEIRO, Heródoto. Mídia training: como usar a imprensa a seu favor. 3. ed. São Paulo: Benvirá, 2015. 

RABAÇA, Carlos Alberto; BARBOSA, Gustavo Guimarães. Dicionário de Comunicação. 5. ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2002. 
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Caixa alta 

Letra maiúscula ou versal. 

 

Caixa baixa 

Letra minúscula em qualquer processo de composição. 

 

Calhau 

Conteúdo inserido para preencher o espaço vazio dos jornais, seja por falta de material, erro 

de cálculo da diagramação ou descumprimento do cronograma de horários estipulado para 

fechamento das reportagens. Muitas vezes, o calhau é um anúncio do próprio veículo ou de 

outros veículos da mesma organização. 

 

Chamada 

Pequenas manchetes e informações resumidas que fazem parte da primeira página dos jornais. 

Nos eletrônicos, são apresentadas antes ou durante o programa informativo para atrair o 

público.  

 

Chroma key 

Substituição parcial de uma imagem eletrônica por material proveniente de outra fonte; esse 

recurso é muito utilizado em telejornais. O apresentador está na frente de uma tapadeira azul 

ou verde, e, no ar, aparece uma imagem eletrônica. 

 

Clipping 

Seleção de notícias que citam a organização, seus dirigentes ou fatos relevantes para ela.  

 

Deadline 

Prazo final para o repórter retornar à empresa com uma reportagem a tempo de entrar no ar ou 

ser impressa. É usado também no prazo de fechamento do jornal. 

 

Diagramação 

Projeto gráfico. Ato ou efeito de diagramar. 
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Diretor de redação 

Comanda a redação e, em alguns casos, é o responsável legal pelo conteúdo publicado. Não 

está envolvido com os detalhes de toda a operação, mas tem a função de acompanhar tudo de 

perto. É o cargo de confiança dos proprietários da empresa. 

 

Editor 

Pessoa que dirige e coordena uma publicação periódica. Responsável pela edição de 

conteúdos ou produtos de determinado setor, em determinado veículo ou empresa editorial. 

 

Editoria 

Núcleo responsável pela cobertura segmentada de assuntos como esportes, internacional, 

política, geral, etc. É composta por repórteres, subeditores e editor. 

 

Editorial 

Texto jornalístico opinativo, escrito de maneira impessoal e sem assinatura, que expressa o 

ponto de vista do veículo de comunicação acerca de assuntos ou acontecimentos locais, 

nacionais ou internacionais de maior relevância. 

 

Enquadramento 

O que aparece em cena, focalizado pela câmera do cinegrafista ou fotógrafo. 

 

Fonte 

Indivíduo externo da redação que serve aos jornalistas como “alimentador de informações”.  

 

Furo de reportagem 

Reportagem inédita, exclusiva e com potencial de repercussão.  

 

Gancho 

O mote da publicação, liga a notícia à realidade. 

 

Gaveta 

Diz-se da matéria jornalística atemporal, que pode ser guardada para publicação quando 

conveniente. Também chamada de matéria fria. 
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Gerador de caracteres (GC) 

Uma espécie de máquina de escrever eletrônica. É usado para inserir título, créditos, legendas 

sobre imagens. 

 

Gravar off 

Gravar o texto de uma reportagem ou áudio de uma nota coberta, para a posterior inserção de 

imagens relativas à reportagem. (Ver significado de nota coberta) 

 

Lead 

Mecanismo criado pela escola norteamericana de jornalismo, é o “cabeçalho” da matéria onde 

devem estar presentes de maneira concisa as principais informações da reportagem. O redator 

deve responder, no lead, as questões básicas da informação – o quê, quem, quando, onde, 

como e por quê.  

 

Link 

Ligação entre dois ou mais pontos para a transmissão de sinais de imagens e sons; quando um 

repórter ou entrevistado aparece ao vivo, essa operação é chamada de link. 

 

Matéria jornalística 

Tudo o que é publicado ou feito para ser publicado por um jornal, revista, radiojornal, portal 

de notícias ou telejornal, inclusive textos jornalísticos e ilustrações. 

 

Media training 

Treinamento para a mídia. Programa de treinamento voltado em especial para diretores e 

porta-vozes de empresas e instituições diversas, com o objetivo de prepará-los para o 

relacionamento adequado com a imprensa. 

 

Nota coberta 

Diz-se da pequena notícia com imagem sobreposta ao off ou à voz do apresentador. (Ver 

significado de “gravar off”) 
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Olho 

Trecho que recebe um destaque na edição da página, diagramado em corpo de letra maior. 

Pode ser uma frase do entrevistado ou uma informação da matéria. 

 

Passagem 

Momento em que o repórter de telejornalismo aparece no corpo da matéria, para informações 

e comentários finais, ou apenas para assinatura da reportagem. 

 

Pauta 

Assunto sobre o qual o repórter trabalha e inicia a apuração. Planejamento esquematizado dos 

ângulos a serem focalizados numa reportagem, com o resumo dos assuntos e a indicação ou 

sugestão de como o tema deve ser tratado. 

 

Pescoção 

Na gíria dos jornalistas, trabalho extra na redação para preparar mais de uma edição (em geral 

as edições de sábado, domingo e segunda) ou para cumprir o deadline do fechamento de uma 

revista, edição especial, etc.  

 

Pingue-pongue 

Entrevista na forma de diálogo, com perguntas e respostas. 

 

Release 

Informação institucional distribuída em formato de texto, para incentivar a mídia a 

transformar o conteúdo em notícia. 

 

Repórter 

Aquele que cumpre a determinação de colher notícias ou informações e prepará-las para 

divulgação. 

 

Switcher 

Sala de controle onde ficam o diretor de televisão, o sonoplasta e o editor-chefe do programa 

que está no ar; está sempre conectada ao estúdio, ao link, etc. Tudo o que se fala próximo aos 

microfones pode ser ouvido por quem está no switcher. 
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Teleprompter (TP) 

Aparelho que permite a reprodução do script (texto do apresentador) sobre a câmera, 

facilitando a leitura do apresentador. 

 

Vinheta 

Marca a abertura ou o intervalo do programa eletrônico. 

 

5.3.15 Sugestões de leitura 
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Benvirá, 2015. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conceder entrevistas para veículos de comunicação é um exercício muito mais 

importante e complexo do que se imagina, pois exige preparação e comportamentos 

adequados para o sucesso na transmissão de informações aos cidadãos. No entanto, o 

relacionamento com a imprensa ainda é pouco valorizado e até mesmo desprezado por 

pessoas que desconhecem o valor estratégico dessa prática, por meio da qual é possível 

cumprir com a transparência exigida pela sociedade democrática e, ainda, fortalecer a imagem 

e a reputação da fonte ou da organização por ela representada.  

  Na tentativa de transformar as mentalidades resistentes, vários autores argumentam as 

razões para se relacionar com a imprensa. Essa conscientização é o grande desafio das 

assessorias de comunicação brasileiras, que encontram assessorados ainda acostumados a 

esconder fatos, omitir-se de prestar esclarecimentos em momentos de crise, negar-se a 

transmitir informações, enxergar o jornalista como inimigo, tratar mal o repórter, entre outras 

atitudes que podem desencadear graves consequências para as organizações. 

Na UFRN, o efetivo de servidores da área de comunicação é insuficiente para 

acompanhar o relacionamento entre as diversas fontes da instituição com a imprensa, até 

porque, em alguns casos, os repórteres realizam contato direto com integrantes da 

universidade, sem a mediação dos assessores de imprensa. Por esse motivo, os que fazem a 

comunicação institucional da UFRN não têm o controle de todas as entrevistas e, dessa forma, 

ficam impossibilitados de identificar sob um ângulo geral os pontos fortes e fracos da 

comunidade universitária no relacionamento com os jornalistas. Apesar disso, a vivência 

diária dos profissionais na UFRN gera conhecimentos sobre o perfil das fontes, conflitos 

internos, assuntos estratégicos de divulgação, entre outros aspectos relevantes para evitar 

desgastes e aprimorar o uso da imprensa como aliada. 

Nesse contexto, a pesquisa de campo deste trabalho surge como uma rica fonte de 

informações acerca do desempenho das fontes e dos porta-vozes da UFRN, tendo como 

resultado o diagnóstico que apontou as características positivas mais presentes e os erros mais 

comuns desse grupo. Por meio desse e dos demais recursos metodológicos, alcançamos o 

objetivo geral de elaborar estratégias e diretrizes para o relacionamento entre porta-vozes e 

fontes da UFRN com a imprensa, assim como os objetivos específicos de realizar um 

diagnóstico das impressões de jornalistas acerca do desempenho das fontes em geral e, mais 

especificamente, do desempenho dos entrevistados da UFRN; identificar as principais 
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dificuldades enfrentadas pelas fontes e porta-vozes da UFRN no relacionamento com a 

imprensa; elaborar um manual de relacionamento com a imprensa; e descrever os principais 

procedimentos e estratégias de relacionamento que sirvam para a comunidade universitária 

Os dados podem servir como base para outras pesquisas e em iniciativas de media 

training voltadas aos membros da instituição, tanto para definir as estratégias de ação como 

também para apresentar o diagnóstico aos participantes no início do treinamento. Além disso, 

o manual de relacionamento com a imprensa da UFRN surge como potencial instrumento 

teórico de trabalho junto aos participantes do media training, cuja realização é primordial para 

a efetiva preparação das fontes. 

Deixamos como sugestão o fortalecimento do media training na UFRN, com 

periodicidade definida e aberto não apenas aos gestores, mas também a todos os servidores 

interessados. Isso porque o aperfeiçoamento contínuo dos assessorados deve ser estratégia 

prioritária para as equipes de comunicação, em virtude do entendimento de que, assim como o 

gerenciamento de riscos é a melhor maneira de evitar crises, a capacitação de fontes e porta-

vozes é o caminho certo para construir uma cultura de comunicação, uniformizar discursos e 

aproveitar todo o potencial das oportunidades de divulgação.  

Além de auxiliar e complementar o media training, o manual de relacionamento com a 

imprensa da UFRN se apresenta como material para acesso da comunidade universitária em 

geral, com o objetivo de democratizar as orientações mais importantes para a concessão de 

entrevistas e contribuir para a conscientização do público leitor sobre a relevância desse 

relacionamento para a organização. Do mesmo modo, o material surge como fonte para as 

assessorias de comunicação da UFRN e de outras universidades brasileiras, que podem 

utilizar as informações como subsídio para a preparação diária dos entrevistados, a realização 

de treinamentos e a construção de manuais. 

Espera-se que o formato escrito do manual tenha ampla disseminação, para tanto, 

vislumbramos transformá-lo em um documento institucional que possa ser inserido nas 

páginas oficiais da UFRN. Outras possibilidades estão na adaptação do conteúdo para 

capacitação a distância, publicação de livro, produção de vídeos, podcasts, entre outras 

iniciativas que contribuam para atingir o maior número possível de pessoas. Por fim, 

acreditamos que o produto deste trabalho prestará contribuições importantes para o 

desenvolvimento da comunicação institucional da UFRN, cujas deficiências no 

relacionamento com a imprensa vão além do contato fonte-jornalista, conforme observações 

feitas pelos profissionais durante a pesquisa de campo nas redações.  
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Quando abordados para responder ao questionário desta pesquisa, alguns jornalistas 

prestaram informações complementares para a pesquisadora, entre elas a dificuldade 

enfrentada para acessar fontes da universidade, seja por falhas na conduta dos responsáveis 

pela comunicação institucional ou por não conseguirem contato telefônico, inclusive por meio 

de números institucionais. Outros observaram a necessidade de melhor divulgação do que é 

produzido na UFRN em todas as suas áreas, de modo que as redações tenham acesso a mais 

notícias sobre a instituição com linguagem de fácil entendimento.  

Ou seja, os processos de comunicação interna entre a comunidade universitária e os 

produtores de notícias institucionais carecem de melhorias para a prestação eficaz de 

informações aos jornalistas externos, os quais também demandam mais organização de 

competências entre os setores responsáveis pela comunicação institucional para o melhor 

atendimento à imprensa. Recomenda-se, dessa forma, uma análise mais profunda dos 

processos de comunicação interna, dos caminhos de produção noticiosa, das relações entre 

jornalistas da UFRN e jornalistas da imprensa, assim como da estruturação de um guia de 

fontes atualizado da universidade. 

As lacunas desta pesquisa apresentam possibilidades de novos estudos voltados ao 

relacionamento com a imprensa, que podem ter como foco os impactos das fake News 

(notícias falsas) na organização; a abordagem mais aprofundada sobre as fontes da UFRN e o 

seu ponto de vista sobre a relação com os jornalistas; a definição de diretrizes e estratégias 

específicas para o uso das redes sociais pela comunidade universitária, além de uma análise 

mais detalhada do planejamento, execução e impactos do media training na preparação de 

fontes e porta-vozes da UFRN. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO TV 

 

 

Caro (a) jornalista, 

 

Solicitamos sua contribuição para a pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Gestão de Processos Institucionais (PPGPI), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), que tem como foco a realização de um diagnóstico sobre o desempenho das fontes e 

dos porta-vozes e, como resultado, a produção de um manual de relacionamento com a 

imprensa para a UFRN. Sua participação é muito importante nesse processo, pois buscamos 

saber diretamente dos jornalistas de redação quais as principais qualidades e dificuldades 

enfrentadas no relacionamento com entrevistados. Dessa forma, esperamos colaborar para 

uma melhor preparação das fontes e dos porta-vozes da universidade no atendimento às 

demandas da imprensa.  

 

Para participar, basta responder ao questionário abaixo: 

 

1. Qual o seu cargo no veículo em que trabalha? 

 

     Repórter 

 

     Produtor (a) 

 

     Apresentador (a) 

 

2. Assinale o grau de importância que atribui aos seguintes itens em relação às 

características mais importantes de um bom entrevistado, numa escala de 0 a 3, 

conforme a seguinte referência: 

 

3 – Muito importante 

2 – Importante 

1 – De pouca importância 

0 – Sem importância 

 

ITEM GRAU DE IMPORTÂNCIA 

Compreensão e respeito à imprensa  

Credibilidade  

Serenidade  

Domínio do tema  

Simplicidade e clareza  

Objetividade  

Firmeza  

Precisão  

Capacidade de improviso e argumentação  

Capacidade de apresentar ideias e informações  
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Existe(m) outra(s) característica(s) que você considere importante (s)?    

Se sim, qual/quais?  

______________________________________________________________________ 

 

3. A partir da sua experiência como entrevistador (a), assinale em grau de frequência os 

erros cometidos pelos entrevistados em geral, numa escala de 0 a 3, conforme a seguinte 

referência: 

 

3 – Geralmente 

2 – Às vezes 

1 – Raramente 

0 – Nunca  

 

ERRO GRAU DE FREQUÊNCIA 

Desconhecer funcionamento das redações  

Negar notícias verdadeiras   

Pedir para ler o texto   

Desrespeitar o dead-line   

Chegar atrasado   

Desconhecer assunto abordado   

Usar termos técnicos/jargão   

Ser grosseiro e impaciente   

Usar vestimentas inadequadas   

Ser prolixo  

 
 

4. Existe alguma fonte da UFRN que você procura com frequência para entrevistas na 

área em que ela é especialista? 

     Sim         

 

     Não  

 

 

 

5. Como você avalia o desempenho das fontes da UFRN no relacionamento com a 

imprensa? 

     Ótimo  

 

     Bom  

Se sim, quantas? ______ 
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     Ruim   

 

     Péssimo    

 

     Não sei opinar *  

 

* Se marcou “não sei opinar”, não precisa responder às próximas perguntas. Caso tenha 

selecionado outra alternativa, prosseguir para as perguntas 6 e 7. 

 

6. Avalie nas características abaixo as que considera presentes ou ausentes nas fontes da 

UFRN que você já entrevistou, atribuindo notas de 0 a 3 de acordo com a seguinte 

referência: 

 

3 – Todas as fontes da UFRN apresentaram a característica 

2 – Quase todas as fontes da UFRN apresentaram a característica 

1 – Poucas fontes da UFRN apresentaram a característica 

0 – Nenhuma fonte da UFRN apresentou a característica 

 

CARACTERÍSTICA GRAU DE FREQUÊNCIA 

Compreensão e respeito à imprensa  

Credibilidade  

Serenidade  

Domínio do tema  

Simplicidade e clareza  

Objetividade  

Firmeza  

Precisão  

Capacidade de improviso e argumentação  

Capacidade de apresentar ideias e 

informações 

 

 

 

7. A partir da sua experiência, atribua notas aos erros mais comuns cometidos pelas 

fontes da UFRN que você já entrevistou, numa escala de 0 a 3 de acordo com a seguinte 

referência: 

 

3 – Todas as fontes da UFRN cometeram o erro 

2 – Quase todas as fontes da UFRN cometeram o erro 

1 – Poucas fontes da UFRN cometeram o erro 

0 – Nenhuma fonte da UFRN cometeu o erro 

 

ERRO NOTA 

Desconhecer funcionamento das redações  
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Negar notícias verdadeiras   

Pedir para ler o texto   

Desrespeitar o dead-line   

Chegar atrasado   

Desconhecer assunto abordado   

Usar termos técnicos/jargão   

Ser grosseiro e impaciente   

Usar vestimentas inadequadas   

Ser prolixo  

 

Existe(m) outro(s) erro(s) que você identifica nas fontes da UFRN?  

 

Qual/Quais? ___________________________________________________________ 

  



139 
 

 
 

APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO JORNAIS IMPRESSOS 

 

 

Caro (a) jornalista, 

 

Solicitamos sua contribuição para a pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação em 

Gestão de Processos Institucionais (PPGPI), da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), que tem como foco a realização de um diagnóstico sobre o desempenho das fontes e 

dos porta-vozes e, como resultado, a produção de um manual de relacionamento com a 

imprensa para a UFRN. Sua participação é muito importante nesse processo, pois buscamos 

saber diretamente dos jornalistas de redação quais as principais qualidades e dificuldades 

enfrentadas no relacionamento com entrevistados. Dessa forma, esperamos colaborar para 

uma melhor preparação das fontes e dos porta-vozes da universidade no atendimento às 

demandas da imprensa.  

 

Para participar, basta responder ao questionário abaixo: 

 

2. Qual o seu cargo no veículo em que trabalha? 

 

     Repórter 

 

     Editor (a) 

 

2. Assinale o grau de importância que atribui aos seguintes itens em relação às 

características mais importantes de um bom entrevistado, numa escala de 0 a 3, 

conforme a seguinte referência: 

 

3 – Muito importante 

2 – Importante 

1 – De pouca importância 

0 – Sem importância 

 

ITEM GRAU DE IMPORTÂNCIA 

Compreensão e respeito à imprensa  

Credibilidade  

Serenidade  

Domínio do tema  

Simplicidade e clareza  

Objetividade  

Firmeza  

Precisão  

Capacidade de improviso e argumentação  

Capacidade de apresentar ideias e informações  
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Existe(m) outra(s) característica(s) que você considere importante (s)?    

Se sim, qual/quais?  

______________________________________________________________________ 

 

3. A partir da sua experiência como entrevistador (a), assinale em grau de frequência os 

erros cometidos pelos entrevistados em geral, numa escala de 0 a 3, conforme a seguinte 

referência: 

 

3 – Geralmente 

2 – Às vezes 

1 – Raramente 

0 – Nunca  

 

ERRO GRAU DE FREQUÊNCIA 

Desconhecer funcionamento das redações  

Negar notícias verdadeiras   

Pedir para ler o texto   

Desrespeitar o dead-line   

Chegar atrasado   

Desconhecer assunto abordado   

Usar termos técnicos/jargão   

Ser grosseiro e impaciente   

Usar vestimentas inadequadas   

Ser prolixo  

 
 

4. Existe alguma fonte da UFRN que você procura com frequência para entrevistas na 

área em que ela é especialista? 

     Sim         

 

     Não  

 

 

 

5. Como você avalia o desempenho das fontes da UFRN no relacionamento com a 

imprensa? 

     Ótimo  

 

     Bom  

Se sim, quantas? ______ 
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     Ruim   

 

     Péssimo    

 

     Não sei opinar *  

 

* Se marcou “não sei opinar”, não precisa responder às próximas perguntas. Caso tenha 

selecionado outra alternativa, prosseguir para as perguntas 6 e 7. 

 

6. Avalie nas características abaixo as que considera presentes ou ausentes nas fontes da 

UFRN que você já entrevistou, atribuindo notas de 0 a 3 de acordo com a seguinte 

referência: 

 

3 – Todas as fontes da UFRN apresentaram a característica 

2 – Quase todas as fontes da UFRN apresentaram a característica 

1 – Poucas fontes da UFRN apresentaram a característica 

0 – Nenhuma fonte da UFRN apresentou a característica 

 

CARACTERÍSTICA GRAU DE FREQUÊNCIA 

Compreensão e respeito à imprensa  

Credibilidade  

Serenidade  

Domínio do tema  

Simplicidade e clareza  

Objetividade  

Firmeza  

Precisão  

Capacidade de improviso e argumentação  

Capacidade de apresentar ideias e 

informações 

 

 

 

7. A partir da sua experiência, atribua notas aos erros mais comuns cometidos pelas 

fontes da UFRN que você já entrevistou, numa escala de 0 a 3 de acordo com a seguinte 

referência: 

 

3 – Todas as fontes da UFRN cometeram o erro 

2 – Quase todas as fontes da UFRN cometeram o erro 

1 – Poucas fontes da UFRN cometeram o erro 

0 – Nenhuma fonte da UFRN cometeu o erro 

 

ERRO NOTA 

Desconhecer funcionamento das redações  
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Negar notícias verdadeiras   

Pedir para ler o texto   

Desrespeitar o dead-line   

Chegar atrasado   

Desconhecer assunto abordado   

Usar termos técnicos/jargão   

Ser grosseiro e impaciente   

Usar vestimentas inadequadas   

Ser prolixo  

 

Existe(m) outro(s) erro(s) que você identifica nas fontes da UFRN?  

 

Qual/Quais? ___________________________________________________________ 

 

 


