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RESUMO 

 

Esta monografia propõe uma análise a respeito da relação entre as 

Assessorias de Imprensa e as redações e sugerir uma reflexão sobre o grau de 

importância do assessor de imprensa no processo de divulgação como 

facilitador da informação e não um limitador da liberdade de imprensa e 

manipulador da notícia. 
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METODOLOGIA 

 

A base do estudo é de pesquisa bibliográfica, em que os autores Elisa Kopplin 

e Artur Ferraretto, assim como Jorge Duarte forneceram as reflexões 

principais, por meio de suas respectivas obras, Assessoria de Imprensa – 

teoria e prática e Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia. 

Outras bibliografias como Sobre ética e imprensa de Eugênio Bucci, e 

Comunicação Empresarial - Teoria e o dia-a-dia das Assessorias de 

Comunicação de Rivaldo Chinem, também contribuíram de forma significativa 

para a pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

 

A atividade jornalística de Assessoria de Imprensa apresenta desvios de 

comportamento, que comprometem a ética do Jornalismo, desde os seus 

primeiros passos na emergência do modelo capitalista, em plena Revolução 

Industrial, no século XIX. Enquanto as Assessorias devem basear seus 

trabalhos na imparcialidade, é função do Jornalismo de empresa atuar 

segundo interesses capitalistas, primando pela imagem do assessorado. 

Assim, diante do modelo em que o lucro é palavra de ordem, distorções pelo 

ideal capitalista na prática de Assessoria de Imprensa foram acentuadas ao 

longo dos tempos. 

 

Com base nessas constatações, a formação da opinião pública está 

submetida à influência dos interesses das Assessorias, na medida em que 

grande parte das informações veiculadas na Mídia são oriundas delas. Esse 

desvio no processo de transmissão da mensagem faz da informação uma 

mercadoria. 

 

Por esse e outros motivos que observaremos adiante, o assessor de 

imprensa e seu papel nesse processo de intermediação entre a instituição e a 

Mídia passou a ser marginalizado por parte dos profissionais de comunicação, 

a ponto de alguns não considerarem o assessor como um jornalista.  

 

Como não poderia ser diferente, também existem aqueles que 

defendem este profissional e que acreditam ser possível fazer um Jornalismo 

sério nas Assessorias de Imprensa. A crescente profissionalização das 

Assessorias de Imprensa tem possibilitado, na maior parte das vezes, um 

relacionamento cordial de instituições públicas e privadas com a Mídia.  

Segundo Graça Caldas,  
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a idéia do jornalista preconceituoso, torcendo o nariz para 
o colega da Assessoria, que fazia de tudo para empurrar 
qualquer tipo de informação, há muito deixou de ser a 
prática corrente. Isso não significa, no entanto, que os 
dois lados não tenham algo a aprender. Com a alta 
demanda de jornalistas em Assessorias de Imprensa, é 
cada vez mais comum o jornalista recém-formado iniciar 
sua vida profissional em Assessorias. (2003, p. 306). 

 

 

 Como resolver essa lacuna da vivência profissional para os jovens 

assessores de imprensa possibilitando, ao mesmo tempo, a melhoria no 

relacionamento com seus colegas que já atuam na Mídia?  
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CAPÍTULO I 

ASSESSORIA X REDAÇÃO  

 

 

 

1.1. Assessoria de Imprensa e Formação de Opinião 

 

O trabalho do assessor de imprensa está − dependendo do caso, em 

menor ou maior grau − relacionado com a formação de opinião pública, na 

medida em que pretende atingir um determinado número de pessoas com uma 

mensagem, influenciando o que pensam esses receptores (públicos interno 

e/ou externo do assessorado). 

Por opinião pública, segundo Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa 

no livro Dicionário de Comunicação (1987, p. 429), entende-se: 

 

“Agregado das opiniões predominantes em uma 
comunidade. Juízo de valor (subjetivo) que advém de 
uma situação objetiva (um fato concreto) e se manifesta 
objetivamente. A opinião pública manifesta-se e se 
modifica coletivamente sem ser necessariamente 
condicionada pela aproximação física dos indivíduos, e 
não implica o conhecimento do assunto sobre o qual se 
opina. Nela interferem fatores psicológicos, sociológicos e 
históricos”. 

 

 

Dessa forma, a opinião pública é a média das posições preponderantes 

em meio à massa, aquele conjunto de indivíduos não especialmente 

qualificados cujo expoente máximo é o ser humano mediano que, em tese, 

pouco se diferencia de seus contemporâneos. “No entanto, para compreender 

a importância e a influência dos serviços de Assessoria de Imprensa na 

sociedade brasileira, é necessário analisar a estrutura social dentro do sistema 

capitalista” (KOPPLIN; FERRARETTO, 2001, p. 24). 
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Segundo Elisa Kopplin e Luiz Artur Ferraretto no livro Assessoria de 

Imprensa – Teoria e Prática, para o filósofo alemão Karl Marx, ao interagir no 

meio social e no ambiente natural, o ser humano vai provocando o surgimento 

de diferenciações (entre elas, a divisão em classes). Os autores reforçam 

essas divisões no trecho a seguir: 

 

Assim, por exemplo, a existência de uma Assessoria de 
Imprensa − instrumento formador de opinião − em um 
sindicato patronal sem a sua contrapartida na respectiva 
entidade de trabalhadores pode, até mesmo, acirrar estas 
divisões já existentes na sociedade. 
Desta forma, presentes tanto na superestrutura como na 
infra-estrutura econômica, os serviços de Assessoria de 
Imprensa podem afetar a opinião do público de forma a 
auxiliar no condicionamento da sociedade pelo poder 
econômico ou de modo a interferir neste poder. Nessa 
linha de raciocínio, a ideologia do jornalista poderá entrar 
em rota de colisão com o efeito pretendido por seu 
assessorado sobre o público. Assim, é desaconselhável 
que o profissional submeta-se a esta situação. (KOPPLIN; 
FERRARETTO, 2001, p. 24 e 25). 

 

 

1.2. Assessoria de Imprensa a Serviço da Sociedade 

 

Ainda sobre o conflito que pode existir entre a ideologia do jornalista e o 

efeito pretendido por seu assessorado sobre o público e ciente de que o 

assessoramento jornalístico pode ser desenvolvido virtualmente, em qualquer 

ramo da atividade humana, bastando apenas que haja o interesse e a 

necessidade de divulgar informações, existem recomendações comuns à 

atuação do assessor. De acordo com o livro Assessoria de Imprensa – Teoria e 

Prática, são elas: 

 

1. Avaliar jornalisticamente todos os acontecimentos que 
envolvam o assessorado. Se uma opinião ou 
informação não tem chance de aproveitamento nos 
veículos aos quais se destina, não deve em nenhuma 
hipótese ser distribuída pela AI. 
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2. Não desprezar nenhum órgão no processo de 
distribuição de informações, desde que ele atenda às 
necessidades da AI em termos de público-alvo. 

3. Evitar práticas que firam o Código de Ética do 
Jornalismo, como pressões e tentativas de suborno, 
lembrando sempre: assessor de imprensa é jornalista, 
não lobista. 

4. Manter uma relação atualizada dos veículos de 
comunicação e dos jornalistas que possam se 
interessar pelas informações do assessorado e, 
assim, transmiti-las ao grande público. (KOPPLIN; 
FERRARETTO, 2001, p. 40). 

 

 

Apesar de uma corrente defender a idéia de que o jornalista pode e 

deve fazer a Assessoria sem deixar de lado o Código de Ética do Jornalismo, 

existem aqueles que acreditam que este novo papel impede ou prejudica a 

liberdade de imprensa e facilita a manipulação da notícia. Luiz Amaral no livro 

Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia, organizado por Jorge 

Duarte, afirma que 

 

o novo relacionamento entre a administração e a 
imprensa, provocado pela chegada das relações públicas 
em cena, levanta questões sobre a liberdade de 
imprensa. Henry Luce, proprietário das revistas Time, Life 
e Fortune, pergunta: "Pode uma imprensa dominada 
pelos esforços de relações públicas de um governo ainda 
ser considerada uma imprensa livre?". (DUARTE, 2003, 
p. 60). 

 

 

1.3. Conspiração entre imprensa, governo e empresas 

 

A extraordinária porcentagem de informações publicadas, nos últimos 

anos, pela imprensa, originadas nas Assessorias de instituições públicas e 

privadas, para alguns parece sugerir uma espécie de conluio entre imprensa, 

governo e corporações. É como se a Mídia estivesse abdicando de seu direito 

de fazer um trabalho investigativo, valendo-se mais e mais dos 

pronunciamentos e dos press releases distribuídos pelas Assessorias – 
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tendência observada desde a década de 60. "Muitas das notícias publicadas 

pela Mídia são fornecidas por funcionários públicos que podem transmiti-las 

rotineiramente ou com fanfarra, casualmente ou não, por inteiro ou em peças, 

dependendo do efeito que pretendam" (Schudson, 1978, p. 81). 

 Daí a notícia ter-se tornado inteiramente dependente da opinião desses 

funcionários ou de seus especialistas, que escolhem local e momento para 

divulgar seus pontos de vista, muitas vezes transmitidos como "fatos". O 

fenômeno não é novo. A idéia da declaração oficial mascarando como "fato" 

um pseudo-evento transformou-se na faceta central da forma narrativa da 

"notícia". Noam Chomsky explica essa prática como exigência econômica 

ditada pela necessidade de notícias por parte da Mídia que é explorada pelas 

Assessorias que sabem quando e como usar a informação em vantagem 

própria e para obter melhor cobertura. 

 A confiança dos jornalistas em pronunciamentos oficiais e na opinião de 

especialistas, sem uma apuração independente e objetiva, representa, para 

Chomsky (1988): 

 

Um relacionamento simbiótico com fontes poderosas de 
informação por necessidade econômica e reciprocidade 
de interesses. A Mídia precisa de um fluxo regular e 
confiável de matéria-prima. Ela tem necessidade diária de 
notícias e prazos imperativos que precisa cumprir. Ela 
não pode se permitir ter repórteres e câmeras em todos 
os locais onde se desenvolvem matérias importantes. 
Motivos econômicos determinam que ela concentre seus 
recursos onde geralmente acontecem fatos importantes e 
pronunciamentos regulares. A Casa Branca, o Pentágono 
e o Departamento de Estado são pólos de notícias. 

 

 

Tom Koch (1991, p. 40) acredita que repórteres e editores estão 

dispostos a aceitar a palavra oficial como verdadeira, sem exame crítico. “Os 

press releases e os pronunciamentos feitos em entrevistas coletivas poderiam, 

se tratados de outro modo, sob rigoroso exame, levar a uma informação 

imparcial.”  
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 Embora a pesquisa de Chomsky tenha focalizado primariamente 

publicações americanas, convém notar que seu modelo é baseado em uma 

visão da relação entre o capital e o trabalho nas sociedades contemporâneas, 

pós-industriais e capitalistas, das quais os Estados Unidos constituem um 

exemplo. Para ele, nessas sociedades, o propósito da notícia é a aprovação 

pelo eleitorado, em vez de um serviço que proporciona um relato imparcial dos 

eventos cuja inclusão no noticiário do dia é com base em critério da 

objetividade. É uma expectativa natural, argumenta, que os jornalistas refutam 

a ampla perspectiva e interesses dos proprietários da Mídia, dos anunciantes 

dos jornais e das estações de rádio e televisão e políticos em geral. 

 O jornalista Al Giordano (1990, p. 23) disse que "o Jornalismo segue a 

agenda nacional, seja ela qual for. O presidente determina isso e a Mídia 

publica o que foi dito". Em outros níveis da sociedade é o prefeito, o chefe de 

polícia, o presidente da universidade ou o executivo das corporações quem 

estabelece a agenda que os repórteres e editores seguirão. Ponto de vista 

semelhante é manifestado por Alan Rachlin: "as agências de notícias 

americanas estão comprometidas com uma postura editorial de apoio à visão 

hegemônica de Washington" (Koch, 1991,p. 26). 

 

 

1.4. Jornalista de Assessoria é Jornalista? 

 

Também existem alguns profissionais de redação que não vêem o 

assessor como um igual, um jornalista. Já o jornalista Rivaldo Chinem expõe 

sua opinião no livro Comunicação Empresarial - Teoria e o dia-a-dia das 

Assessorias de Comunicação: 

 

Por um desses motivos insondáveis do ser humano, 
tenho sido convidado com alguma freqüência a dar 
palestras e debater em seguida com estudantes de 
comunicação. Isso faz um bem danado para alguém que 
vive pensando a comunicação. Os jovens trazem suas 
inquietações, suas dúvidas, seus problemas, e tudo 
voltado ao mercado de trabalho que terão de enfrentar 
em pouco tempo, queiram eles ou não. Um dos maiores 
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problemas que esses estudantes têm levado ao debate e 
que provoca inúmeras discussões tem sido com relação 
ao fato de se o jornalista que trabalha em uma Assessoria 
de Imprensa – ou de comunicação, como preferirem – 
são jornalistas ou não. 
O pior é que profissionais de respeito insistem no item 
não, embora eu pense que jornalista é jornalista em 
qualquer lugar e ponto final. Penso que em uma 
Assessoria nós, jornalistas, trabalhamos mais com outras 
tarefas do que propriamente escrever ou apurar uma 
reportagem para depois preparar um press release a ser 
enviado às redações de jornais. Mas essa é a rotina de 
trabalho. (2006, p. 53). 

 

 

Em seu livro Rivaldo comenta que o respeitado jornalista e apresentador 

de rádio (CBN), televisão (Cultura), colunista (Diário de S. Paulo) e ex-

professor universitário (USP) e de cursinho (Objetivo), e autor de inúmeros 

livros, inclusive manuais de Jornalismo, Heródoto Barbeiro, possui outra 

opinião.  O defensor dos assessores/jornalistas procurou o próprio Heródoto 

Barbeiro para que ele explicasse a sua posição e obteve a seguinte resposta: 

 

Se o profissional trabalha em uma Assessoria de 
Imprensa ele já não é mais jornalista porque aí ele perde 
a isenção. Não estou desqualificando o jornalista, mas 
suponhamos que ele trabalhe numa empresa jornalística 
de manhã e seja assessor de imprensa a tarde, digamos, 
do Corinthians, aí eu pergunto: ele terá isenção quando 
souber de alguma coisa por lá? Vai contar que o 
Luxemburgo (mais tarde no Real Madrid) vai cair? Vamos 
dizer que um assessor de imprensa de um laboratório 
mandou uma pauta, aí eu pergunto se essa empresa 
envenenou e matou algumas pessoas, você acha que ele 
vai dizer a verdade? Ele pode ser um RP, um relações 
com a comunidade, um relações empresarial, um 
divulgador, mas jornalista ele não é. Acho a função de 
assessor de imprensa importantíssima, ele traz resultados 
surpreendentes para as empresas em todos os níveis. 
Nunca deixo de atender um assessor de imprensa. Mas 
jornalista, insisto, ele não é. (CHINEM, 2006, p. 53 e 54). 
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1.5. Relação Assessor / Assessorado /  Imprensa 

 

Uma Assessoria de Imprensa trabalha para um assessorado, que pode 

ser um cliente particular ou uma instituição. Empresas, pessoas físicas como 

"personalidades públicas", médicos, advogados, músicos e instituições e 

organizações como empresas estatais, autarquias, governos, partidos, 

sindicatos, clubes, ONGs, ou indivíduos, entre outros costumam utilizar 

serviços de Assessoria de Imprensa. O interesse pela assessoria, em geral, é 

determinado pela geração de informações de interesse público. 

Nos contatos dos representantes da instituição com os jornalistas dos 

veículos de comunicação, cabe ao assessor de imprensa tomar todas as 

providências necessárias para que se obtenham os melhores resultados 

possíveis. Isso não só vai aumentar as possibilidades de divulgação das 

informações fornecidas pelo cliente, mas também fazer com que os jornalistas 

passem a considerá-lo como uma fonte a ser consultada em novas ocasiões. 

O assessor é o responsável pelos contatos e organização de todos os 

detalhes para a realização das entrevistas, mas, na hora de responder às 

questões dos repórteres, é o assessorado quem deve ter autonomia e 

iniciativa, para atender satisfatoriamente às necessidades dos jornalistas e ter 

um bom desempenho mesmo diante das perguntas mais embaraçosas.  

Desacostumado ao sistema de trabalho da imprensa, o entrevistado 

poderá tomar atitudes que gerem mal-entendidos e, conseqüentemente, 

problemas na divulgação do assunto ou mesmo no futuro relacionamento da 

instituição com os veículos de comunicação. Eis aí a importância do assessor 

dentro do processo. 

E tão importante quanto a participação do assessor nesse processo é a 

percepção do assessorado sobre a importância da Assessoria de Imprensa na 

sua organização. A relação entre chefes e empregados é fator determinante de 

sucesso, ou fracasso, em todos os campos de trabalho, inclusive na 

Assessoria de Imprensa. Tratando-se de um trabalho de AI, Luciano Milhomem 

na obra Relacionamento assessor/assessorado: entre tapas e beijos sustenta 

que a relação é firmada através de um tripé, o qual envolve o cliente 
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(assessorado), o assessor de imprensa (contratado pelo assessorado) e a 

informação (objeto de divulgação).  

Quanto à relação assessor e assessorado, o autor destaca que há dois 

aspectos que devem ser considerados. “Um diz respeito à natureza da 

instituição (...). Outro, ao perfil psicológico do dirigente dessa instituição” (2003, 

p. 315). Ele exemplifica dizendo que privilegiar somente as ações da 

organização é um risco para o assessor que possui cliente com personalidade 

egocêntrica e ego elevado. A regra vale para o oposto, ou seja, quando o 

assessor beneficia apenas o seu superior, diminuindo a importância da 

entidade. 

É difícil medir quanto se deve evidenciar a organização ou o seu chefe. 

Explica Milhomem que, “a rigor, a instituição deveria estar sempre em primeiro 

lugar. O líder só deveria aparecer em conseqüência do êxito obtido pela 

instituição, o qual depende de todo o corpo de funcionários” (2003, p. 317). 

Porém, em alguns casos, o sucesso da organização é resultado rigoroso da 

visão e da competência de seu superior, merecendo prestígio e credibilidade. 

Cabe ao assessor analisar o que desperta mais interesse jornalístico, dentro 

dos princípios de noticiabilidade. 

Uma das situações mais delicadas é quando o cliente se julga notícia e 

o assessor precisa explicar-lhe que está apenas no mérito do jornalista decidir 

quais acontecimentos têm projeção suficiente para tornar-se notícia. Para que 

este diálogo ocorra da melhor maneira possível é necessário que o assessor 

tenha liberdade e credibilidade com o seu superior.  

Marilene Lopes, autora do livro Quem tem medo de ser notícia?, 

defende que, para atuar com eficiência na mediação entre a instituição (e seu 

dirigente) e os veículos de comunicação, o assessor de imprensa precisa ser 

visto como parceiro, em processo de confiança absoluta. Isto implica ser 

tratado com respeito, pois o assessor, mais do que o chefe de uma entidade, 

tem capacidade de discernir sobre o que mais interessa à Mídia.  

Da mesma maneira que os patrões e as organizações possuem 

características distintas, também os assessores têm perfis profissionais e 

pessoais diferentes. O mais interessante, para o assessorado, é contratar um 

profissional de AI que possua as características mais adequadas com as suas 
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e com as de sua empresa. Para explanar a importância da boa escolha do 

assessor, Milhomem diz que este “possui também o poder de conduzir os 

rumos de uma instituição ou de um cliente em particular. O perfil do assessor 

influencia muito na adoção de políticas voltadas para o público” (2003, p. 319). 

Um assessor que possui a credibilidade de seu cliente e que acredita no poder 

de visibilidade de sua instituição, terá enormes chances de transformar essa 

organização em uma importante referência no seu campo de atuação. 

Uma pessoa contrata um assessor de imprensa para, entre outras 

funções, ajudá-lo a descobrir o que, em sua instituição, pode atrair os 

jornalistas. Milhomem observa que, apesar desta afirmação parecer ser óbvia, 

muitos assessorados não admitem desconhecer o que interessa aos 

jornalistas. Nestes casos, é dever do assessor “orientar, aconselhar e até 

mesmo conduzir o cliente” (2003, p. 314). Apenas aceitar fazer tudo o que o 

chefe o mandar “diminui o papel do assessor, que passa a ser mero cumpridor 

de ordens, executor acrítico de tarefas nem sempre jornalísticas (...)” (2003, p. 

314).  

A relação assessor e assessorado deve guiar-se pelo diálogo, pela 

confiança, pelo respeito e pelo comprometimento mútuo. Milhomem acredita 

que, para que isto aconteça, o assessor de imprensa deve considerar que 

 

a noção clara do fazer jornalístico (o que é notícia e 
como, quando, onde, por que e a quem divulgá-la), os 
contatos estratégicos nos meios de comunicação (uma 
boa caderneta de telefones), sensibilidade no trato com o 
cliente (saber exatamente quando ser passivo, propositivo 
ou impositivo) e uma visão prospectiva (que lhe permita 
antecipar problemas e soluções) garantem ao assessor 
de imprensa a credibilidade e o espaço necessário dentro 
de qualquer organização (...). (2003, p. 314).  

 

Kopplin e Ferrareto complementam que o assessorado deve tratar o 

assessor de imprensa como um profissional especializado na área de 

comunicação e, portanto, o mais apto a administrar o contato com os 

jornalistas. Os autores manifestam que a interação satisfatória entre assessor 

e assessorado deve estabelecer-se “num nível extremamente profissional, com 

respeito à capacidade e áreas de domínio de cada um. Se houver atritos ou 
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falta de entendimento entre ambos, o resultado será um trabalho de 

comunicação incompleto e ineficiente” (2001, p. 50). 
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CAPÍTULO II 

A ÉTICA DO JORNALISTA / ASSESSOR  

 

 

 

2.1. Falando em ética 

 

Não poderíamos fazer uma reflexão sobre a influência da função de 

assessor na vida do jornalista e na relação entre Assessorias e redações sem 

falarmos de ética. Questão muito importante na vida de qualquer profissional, 

de qualquer área de atuação,  

 

a ética é uma reflexão crítica sobre a moralidade: um 
conjunto de princípios e disposições voltados para a 
ação, historicamente produzidos, cujo objetivo é balizar as 
ações humanas. A ética existe como uma referência para 
os homens em sociedade. Pode e deve ser incorporada 
por todos, sob forma de uma atitude diante da vida 
cotidiana, mas não é um conjunto de verdades críticas, 
imutáveis. Ela se altera historicamente, e sua 
compreensão exige conhecimento dos movimentos 
sociais. (BARBEIRO e LIMA, 2002, p. 19). 

 

 

Considerando o seu teor generalizado, direciono o foco desta questão 

para a minha área do Jornalismo. Segundo os autores do Manual de 

Telejornalismo, Os segredos da notícia na TV (2002, p. 20), "os jornalistas, 

como outros profissionais, necessitam de um código de ética, um acordo 

explícito entre todos com o compromisso de realizar sua função social de um 

modo compatível com os princípios universais da ética". Eles se unem através 

de uma ética profissional, onde está explícito desejo de cumprir os seus 

deveres. 

De acordo com Heródoto Barbeiro e Paulo Rodolfo Lima o campo da 

ética não é exclusividade das vontades e do direito de escolha de cada 
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jornalista. Trata-se de uma construção consciente e examinada por um 

conjunto de indivíduos que compõem uma sociedade. "Assim, a ética é a 

aplicação pessoal de um conjunto de valores livremente eleitos pelos 

jornalistas em função de uma finalidade por eles mesmos estabelecida e que 

acreditam ser boa" (2002, p. 20). 

 Apesar de ser definida em conjunto, na prática da profissão, no dia-a-

dia, segundo Eugênio Bucci no livro Sobre ética e imprensa (2000, p. 24) "a 

decisão ética é de foro individual, mas tem seu sentido no bem comum – que 

portanto deve ser sempre considerado". Bucci alerta que é preciso que 

atentemos para as novas questões que se apresentam dentro de uma 

comunicação social marcada pela presença dos grandes meios de 

comunicação e "pela crescente aproximação entre Jornalismo e 

entretenimento, perfazendo a lógica do espetáculo" (2000, p. 26). 

O autor (2000, p. 30) em sua dissertação afirma não ser necessário 

freqüentar aulas em uma faculdade de comunicação social para "intuir que ao 

Jornalismo cabe perseguir a verdade dos fatos para bem informar o público, 

que o Jornalismo cumpre uma função social antes de ser um negócio, que a 

objetividade e o equilíbrio são valores que alicerçam a boa reportagem". E 

completa atestando ser uma verdade que a atividade jornalística tenha se 

convertido num mercado, mas que esse mercado é uma conseqüência, não a 

pedra angular do Jornalismo.  

Apesar de estar falando de ética mais voltada para o Jornalismo das 

redações, como dito anteriormente estas assertivas servem de modelo para 

qualquer outra ética profissional e área de atuação, como é o caso da 

Assessoria de Imprensa. O que pode exemplificar isso é a explanação de 

Eugênio Bucci (2002, p. 42) em relação à necessidade prática da velocidade e 

da qualidade em Jornalismo: 

 

O Jornalismo não lida prioritariamente, portanto, com a 
"divulgação" de relatos. Ao contrário, sua justificativa é 
descobrir segredos que não se quer divulgar. Seu objeto 
primordial não é difundir aquilo que governos, igrejas, 
grupos econômicos ou políticos desejam contar ao 
público, embora também se sirva disso, mas aquilo que o 
cidadão quer, precisa e tem o direito de saber, o que não 
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necessariamente coincide com o que os outros querem 
contar. 

 

 

Assim como o assessor, no livro Sobre ética e imprensa (2000, p. 46) a 

"razão de ser do repórter, de um editor ou de um repórter fotográfico não é a 

empresa que lhe paga o salário, mas a existência do direito à informação, o 

qual pertence ao cidadão". E o autor completa: 

 

Este é o destinatário do trabalho jornalístico e, no final da 
linha, quem paga a conta é ele: é ele quem compra o 
jornal ou a revista e é ele que os anunciantes querem 
conquistar quando investem altas somas em publicidade. 
Ora, quando a imprensa se recusa a discutir ética com 
esse cidadão, está se recusando a prestar contas a quem 
a sustenta. Não faz sentido. (2000, p. 46). 

 

E também não faz sentido após saborear estes conceitos, deixar de 

reforçar que o bem mais precioso na vida de um profissional de comunicação 

não é o seu emprego, não é o dinheiro, não é o status, mas sim a sua 

credibilidade. E isso, essa palavra e o que ela representa é de extrema 

importância para o assessor de imprensa. 

 

 

2.2. A Conduta Ética do Assessor de Imprensa  

 

A definição de ética passa pelos conceitos de bem e de mal. Assim, 

deve-se partir de um referencial, estipulando os limites do certo e do errado. 

Alberto André (1994. p, 19) afirma: 

 

Ética é, para os jornalistas, o conjunto de normas que 
devem reger sua conduta no desempenho da profissão. 
(...) O professor Eugênio Castelli comparou liberdade e 
responsabilidade, afirmando que o 'dever de informar se 
apóia na liberdade e pressupõe um ato de 
responsabilidade com verdade', estabelecendo este 
quadro de tríplice ponto de vista da liberdade: a) moral, 
em que despontam a verdade e o respeito para com a 
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dignidade do ser humano e implica a consciência 
profissional; b) social, em que a liberdade de informar 
corresponde ao direito de ser bem informado; c) legal, 
que é o cumprimento das leis. 

 

 

Os códigos de ética devem partir, por conseqüência, da própria 

categoria dos jornalistas com base nos anseios e necessidades da população. 

Em seu dia-a-dia, o jornalista de Assessoria de Imprensa deve pautar sua 

conduta pelo Código de Ética em vigor, aprovado pelo Congresso Nacional da 

categoria, em setembro de 1985, no Rio de janeiro, que está transcrito na 

íntegra a seguir. 

 

 

2.2.1. Código de Ética do Jornalista 

 

O Código de Ética do Jornalista fixa as normas a que deverá subordinar-

se a atuação do profissional nas suas relações com a comunidade, com as 

fontes de informação e entre jornalistas. 

  

I - Do Direito à Informação 

 

Art. 1° − O acesso à informação pública é um direito inerente à condição 

de vida em sociedade, que não pode ser impedido por nenhum tipo de 

interesse. 

Art. 2° − A divulgação da informação, precisa e correta, é dever dos 

meios de comunicação pública, independente da natureza de sua propriedade. 

Art. 3° − A informação divulgada pelos meios de comunicação pública 

pautar-se-á pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse 

social e coletivo. 

Art. 4° − A prestação de informações pelas instituições públicas, 

privadas e particulares cujas atividades produzam efeito na vida em sociedade 

é uma obrigação social. 
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Art. 5° − A obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação 

e a aplicação de censura ou autocensura constituem delito contra a sociedade. 

 

II - Da Conduta Profissional do Jornalista 

 

Art. 6° − O exercício da profissão de jornalista é uma atividade de 

natureza social e de finalidade pública, subordinado ao presente Código de 

Ética. 

Art. 7° − O compromisso fundamental do jornalista é com a verdade dos 

fatos, e seu trabalho se pauta pela precisa apuração dos acontecimentos e sua 

correta divulgação. 

Art. 8° − Sempre que considerar correto e necessário, o jornalista 

resguardará a origem e identidade das suas fontes de informação. 

Art. 9° − É dever do jornalista: 

a) Divulgar todos os fatos que sejam de interesse público. 

b) Lutar pela liberdade de pensamento e expressão. 

c) Defender o livre exercício da profissão. 

d) Valorizar, honrar e dignificar a profissão. 

e) Opor-se ao arbítrio, ao autoritarismo e à opressão, bem como 

defender os princípios expressos na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem. 

f) Combater e denunciar todas as formas de corrupção, em especial 

quando exercida com o objetivo de controlar a informação. 

g) Respeitar o direito à privacidade do cidadão. 

h) Prestigiar as entidades representativas e democráticas da categoria. 

Art. 10 − O jornalista não pode: 

a) Aceitar oferta de trabalho remunerado em desacordo com o piso 

salarial da categoria ou com a tabela fixada por sua entidade de classe. 

b) Submeter-se a diretrizes contrárias à divulgação correta da 

informação. 

c) Frustrar a manifestação de opiniões divergentes ou impedir o livre 

debate. 
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d) Concordar com a prática de perseguição ou discriminação por 

motivos sociais, políticos, religiosos, raciais ou de sexo. 

e) Exercer cobertura jornalística, pelo órgão em que trabalha, em 

instituições públicas e privadas onde seja funcionário, assessor ou empregado. 

 

III - Da Responsabilidade Profissional do Jornalista 

 

Art. 11 – O jornalista é responsável por toda a informação que divulga, 

desde que seu trabalho não tenha sido alterado por terceiros. 

Art. 12 − O jornalista deve evitar a divulgação de fato: 

a) Com interesse de favorecimento pessoal ou vantagens econômicas. 

b) De caráter mórbido e contrário aos valores humanos. 

Art. 13 − O jornalista deve: 

a) Ouvir sempre, antes da divulgação dos fatos, todas as pessoas objeto 

de acusações não comprovadas, feitas por terceiros e não suficientemente 

demonstradas ou verificadas. 

b) Tratar com respeito a todas as pessoas mencionadas nas 

informações que divulgar. 

Art. 14 − O jornalista deve permitir o direito de resposta às pessoas 

envolvidas ou mencionadas em sua matéria, quando ficar demonstrada a 

existência de equívocos ou incorreções. 

Art. 15 − O jornalista deve pugnar pelo exercício da soberania nacional, 

em seus aspectos político, econômico e social e pela prevalência da vontade 

da maioria da sociedade, respeitados os direitos das minorias. 

Art. 16 − O jornalista deve preservar a língua e a cultura nacionais. 

 

IV - Aplicação do Código de Ética 

 

Art. 17 − As transgressões ao presente Código de Ética serão apuradas 

e apreciadas pela Comissão de Ética. 

Parágrafo 1° − A Comissão de Ética será eleita em Assembléia Geral da 

categoria, por voto secreto, convocada especialmente para esse fim. 
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Parágrafo 2° − A Comissão de Ética terá cinco membros com mandato 

coincidente com o da diretoria do Sindicato. 

Art. 18 − Os jornalistas que descumprirem o presente Código de Ética 

ficam sujeitos gradativamente às seguintes penalidades: 

a) aos associados do Sindicato, de observação, advertência, suspensão 

e exclusão do quadro social do Sindicato; 

b) aos não associados, de observação, advertência pública, 

impedimento temporário e impedimento definitivo de ingresso no quadro social 

do Sindicato. 

Art. 19 − Por iniciativa de qualquer jornalista, cidadão ou instituição 

atingidos, poderá ser dirigida representação escrita e identificada à Comissão 

de Ética, para que seja apurada a existência de transgressão cometida por 

jornalista. 

Art. 20 − Recebida a representação, a Comissão de Ética decidirá a sua 

aceitação fundamental ou, se notadamente incabível, determinará seu 

arquivamento, tornando pública a decisão, se necessário. 

Art. 21 − A aplicação de penalidade deve ser precedida de prévia 

audiência do jornalista objeto de representação, sob pena de nulidade. 

Parágrafo 1° − A audiência deve ser convocada por escrito, pela 

Comissão de Ética, mediante sistema que comprove o recebimento da 

respectiva notificação, e realizar-se-á no prazo de l0 dias, a contar da data de 

recebimento da mesma. 

Parágrafo 2° − O jornalista poderá apresentar resposta escrita no prazo 

do parágrafo anterior ou apresentar suas razões oralmente, no ato da 

audiência. 

Parágrafo 3° − A não observância, pelo jornalista, dos prazos previstos 

neste artigo implica a aceitação dos termos da representação. 

Art. 22 − Havendo ou não resposta, a Comissão de Ética dará seu 

parecer no prazo máximo de 10 dias, contados da data marcada para a 

audiência. 

Art. 23 − O jornalista punido poderá recorrer das decisões da Comissão 

de Ética à Assembléia Geral do Sindicato. 



 

 

 
 

27

Parágrafo único − A pena de expulsão, para associados, somente 

poderá ser aplicada após prévio referendo da Assembléia Geral do Sindicato, 

especialmente convocada para esse fim, o mesmo ocorrendo quanto às penas 

de advertência pública, impedimento temporário e impedimento definitivo de 

ingresso no quadro social do Sindicato, no caso de não associados. 

Art. 24 − A notória intenção de prejudicar o jornalista, manifesta em caso 

de representação sem o necessário fundamento, será objeto de censura 

pública contra o seu autor. 

Art. 25 − O presente Código de Ética entrará em vigor após a 

homologação em Assembléia Geral de Jornalistas, especialmente convocada 

para este fim. 

Art. 26 − Qualquer modificação neste Código somente poderá ser feita 

em Congresso Nacional de Jornalistas, mediante proposição subscrita no 

mínimo por 10 delegações representantes de Sindicatos de Jornalistas. 

 

Pressionar para que notícias a respeito do assessorado sejam 

publicadas, sonegar informações de interesse, divulgar inverdades e defender 

os interesses de quem o contratou acima dos da população são problemas 

ainda freqüentes no mercado brasileiro de AI. Em síntese, contrariam o Código 

de Ética da profissão e, não raro, prejudicam a imagem de quem é 

assessorado. Para Elisa Kopplin e Luiz Artur Ferraretto é importante atentar 

para os seguintes pontos: 

 

Os artigos primeiro, quarto e quinto do Código definem o 
direito público à informação proveniente de qualquer tipo 
de instituição, considerando-o uma obrigação social do 
jornalista. Ao mesmo tempo, condenam a censura e 
autocensura, presentes no trabalho de assessores que 
pensam mais no que interessa ao seu cliente, 
esquecendo os anseios do público. 
Na parte sobre a conduta profissional, o Código estipula o 
compromisso com a verdade. O artigo nono, 
especificamente, observa que é dever do jornalista 
divulgar todos os fatos de interesse do público, lutar pela 
liberdade de pensamento ou de expressão e defender o 
livre exercício da profissão, opondo-se ao arbítrio, ao 
autoritarismo e à opressão. O item "f" desse mesmo 
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artigo é muito importante para o assessor de imprensa. 
Nele, está expressa a necessidade de o jornalista 
combater todas as formas de corrupção. 
O jornalista também não poderá incorrer nos casos 
estipulados no artigo décimo: submeter-se a diretrizes 
contrárias à divulgação correta de informações; frustrar a 
manifestação de opiniões divergentes; concordar com 
perseguições ou discriminações; e, principalmente, 
exercer cobertura, pelo órgão em que atua, em 
instituições onde trabalhe (como assessor, por exemplo) 
e vice-versa. A dupla função, aliás, é um dos aspectos 
mais polêmicos da atuação do jornalista. Quando o 
profissional constitui-se, ao mesmo tempo, em funcionário 
de um veículo de comunicação e em assessor de uma 
instituição, pode incorrer em graves falhas éticas: por um 
lado, no jornal, revista, emissora de rádio ou de televisão, 
forçando para que sejam divulgadas notícias relacionadas 
ao seu assessorado; por outro, na entidade que 
assessora, favorecendo o veículo − seu outro emprego −, 
fornecendo-lhe com exclusividade informações 
importantes. (2001, p. 30). 

 

 

A respeito da questão da liberdade de acesso aos fatos e do direito do 

público saber o que ocorre, convém lembrar, ainda segundo Alberto André 

(1994, p. 16): 

 

Além da liberdade de imprensa, que é a de transmitir 
pelos veículos a informação, a apreciação e a opinião, 
temos a liberdade de informação, que é a de divulgar toda 
a informação de interesse da comunidade. O fator mais 
recente é o do direito do leitor ou ouvinte de saber 
realmente o que se passa e não ter informação sonegada 
(...). 

 

 

A conduta ética valoriza a regularização do mercado e aumenta as 

possibilidades de emprego para bons profissionais, servindo aos objetivos de 

uma sociedade que se pretende verdadeiramente justa. 
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CAPÍTULO III 

FAZENDO UM JORNALISMO SÉRIO 

 

 

 

3.1. Relacionamento Assessor de Imprensa / Jornalista:  

Somos todos Jornalistas! 

 

Segundo a colaboradora Graça Caldas, no livro Assessoria de Imprensa 

e Relacionamento com a Mídia, organizado por Jorge Duarte, “o jornalista que 

atua em Assessoria de Imprensa, geralmente, já trabalhou um dia na Mídia ou 

ainda pretende fazê-lo” (2003, p. 306). A autora completa: 

 

Conhecer os dois lados do balcão, como costumamos 
dizer, é essencial para entender a lógica do processo de 
produção da informação e de sua publicação como 
notícia. A conquista de um espaço da Mídia é o objetivo 
de todo assessor de imprensa. No entanto, a 
preocupação do jornalista que atua na Mídia é divulgar 
informações de interesse social. Conjugar os dois 
objetivos com ética e respeito mútuo é essencial para um 
relacionamento sem "ruídos" entre assessores de 
imprensa e jornalistas. 

 

 

 A crescente profissionalização das Assessorias de Imprensa tem 

possibilitado, na maior parte das vezes, um relacionamento cordial de 

instituições públicas e privadas com a Mídia.  

 

A idéia do jornalista preconceituoso, torcendo o nariz para 
o colega da Assessoria, que fazia de tudo para empurrar 
qualquer tipo de informação, há muito deixou de ser a 
prática corrente. Isso não significa, no entanto, que os 
dois lados não tenham algo a aprender. Com a alta 
demanda de jornalistas em Assessorias de Imprensa, é 
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cada vez mais comum o jornalista recém-formado iniciar 
sua vida profissional em Assessorias. (2003, p. 306). 
 

 Como resolver essa lacuna da vivência profissional para os jovens 

assessores de imprensa possibilitando, ao mesmo tempo, a melhoria no 

relacionamento com seus colegas que já atuam na Mídia? Graça Caldas expõe 

algumas alternativas:  

 

Parte do problema vem sendo encarado e solucionado 
com a inserção de disciplinas de Assessoria de Imprensa 
nas escolas de Jornalismo, cursos de extensão ou de 
especialização, em que jornalistas-professores orientam a 
formação dos jovens assessores. Outra forma é o 
mercado editorial que tem lançado, periodicamente, 
manuais práticos e teóricos sobre o trabalho dos 
assessores e o relacionamento com a Mídia. (2003, p. 
306). 

 

 

Em primeiro lugar, é preciso ter em vista que embora todos sejam 

jornalistas, as culturas variam de acordo com o veículo e com a empresa onde 

e para quem se trabalha.  

 

Na prática, a teoria é outra (...). Não existem receitas de 
bolo. Os manuais com abordagens teóricas e dicas de 
comportamento ajudam, e muito, mas não resolvem na 
hora "H", em que um conflito se estabelece e é 
necessário administrar crises, idiossincrasias, 
personalismos e pressões de toda a natureza. Nesses 
momentos, que não são poucos, é necessário usar de 
bom-senso, estudar bem cada situação e adotar condutas 
próprias a cada caso. Obviamente, mantendo sempre a 
maior transparência possível e a ética indispensável. 
(2003, p. 307). 

 

 

3.2. Culturas Institucionais 

 

O ponto de partida é invariavelmente o mesmo: conhecer a instituição 

na qual se trabalha, o veículo ao qual se destina a informação e o jornalista 
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que busca a notícia. Nem sempre a informação de interesse institucional pode 

transformar-se em notícia. Nesse sentido, o feeling do assessor deve ser igual 

ou aproximar-se o máximo possível do feeling do jornalista da Mídia. 

Infelizmente, é aí que reside o grande pecado dos assessores. Muitas vezes, 

eles esquecem que também são jornalistas e assumem um papel equivocado 

de esconder informações e, em outros momentos, cobram do jornalista a 

divulgação de assuntos de interesse meramente institucional. É nesse caso 

que o relacionamento começa a ficar tenso, a complicar-se, provocando 

dificuldades crescentes para os dois lados. 

 

As culturas institucionais variam e com elas o trabalho 
dos assessores. Empresas públicas ou privadas? Cada 
uma tem sua lógica de produção. Algumas trabalham com 
produtos comercializáveis e lutam pela fidelidade do 
consumidor; outras, com informações de interesse 
eminentemente público, como idéias e serviços a serem 
veiculados para a opinião pública. Todos, porém, querem, 
devem ou precisam divulgar suas ações, prestar contas à 
sociedade. Desejam conquistar uma imagem positiva 
perante a opinião pública. Para isso, o canal natural é a 
Mídia. (2003, p. 307). 

 

 

 Da mesma forma que as culturas são distintas, os discursos de cada 

instituição e, conseqüentemente, de seus atores são também variáveis. Para 

cada cultura institucional e da Mídia, em toda a sua diversidade, suporte e 

segmentação, existem do mesmo modo múltiplas culturas e discursos 

jornalísticos, estejam eles na Mídia ou em Assessorias. Para complicar o fluxo 

natural da informação, há a cultura do receptor que não deve, em hipótese 

alguma, ser desconsiderada. Trata-se do público-alvo. A cada notícia 

veiculada, há um potencial "comprador", um potencial interlocutor. O poder de 

persuasão da informação é o que todos buscam. Para algumas instituições, 

traz credibilidade; para outras, lucro. No meio de campo, o jornalista, seja ele 

assessor, seja profissional da Mídia. 
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3.3. Escolhas do assessor e do jornalista 

 

Para entendermos melhor a função e o comportamento dos jornalistas 

que trabalham nas Assessorias de Imprensa e os que atuam na Mídia, é 

necessário compreender os costumes, o cotidiano desses profissionais. Com 

base no pressuposto de que ambos são jornalistas, o interesse comum, como 

já foi mencionado anteriormente, é a divulgação da informação. Além disso, o 

cultivo da ética deve ser preservado, seja no processo de produção da notícia 

original, seja em sua adaptação para a veiculação.  

Os princípios comuns, dos ideais do jornalista, que movem esses 

profissionais devem nortear as ações cotidianas. Além disso, devem sempre 

colocar-se no lugar do receptor-leitor para observar o interesse público na 

informação. Notícia não é necessariamente um produto a ser vendido, embora 

possa, em algumas circunstâncias, assumir essa conotação. Para Graça 

Caldas no livro Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia,   

 

a diferença de éthos começa a ser estabelecida na hora 
em que se observa o timing de captação e da divulgação 
da informação. Outros aspectos preponderantes a serem 
observados são os propósitos específicos de cada um. 
Embora sejam profissionais da imprensa estão 
temporariamente atuando em fronts diferentes. Isso não 
significa, em hipótese alguma, demérito à função do 
assessor que é mostrar para a opinião pública o papel e a 
produção de seu patrão-cliente e do jornalista da Mídia e 
selecionar o que considera relevante para a opinião 
pública. Se houver clareza disso, da legitimidade das 
funções, todo o restante fica mais fácil. O conhecimento 
mútuo e a compreensão dos papéis permitem que o 
relacionamento seja construído em bases sólidas e 
profissionais. (2003, p. 308). 

 

 

Obviamente, existe um natural processo de sedução e de 

convencimento mútuo entre esses profissionais que buscam inevitavelmente a 

persuasão para divulgação da informação, no caso do assessor e do acesso à 

informação de interesse público, no caso do jornalista. A formação comum e a 
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atuação distinta não podem, no entanto, provocar uma relação de dependência 

que distancie os dois da profissionalização e da ética necessárias às atividades 

que desempenham. O respeito aos limites e às expectativas no âmbito das 

funções permitem o desenvolvimento de um relacionamento pautado pela 

credibilidade nas intenções e nas ações de cada profissional. 

 

 

3.3.1. O mundo do jornalista 

 

O cotidiano do jornalista que atua na Mídia é cercado de ambigüidades 

e ideologias. Entre o mito, o idealismo do Jornalismo e a realidade empresarial 

dos veículos, a busca da coerência profissional no exercício da 

responsabilidade social para a formação da opinião pública deve ser buscada 

com equilíbrio e competência. Ao registrar os fatos do dia-a-dia com as 

interpretações naturais no processo de produção da notícia, o jornalista atua 

como um historiador do cotidiano, influenciando as reflexões e provocando 

ações e transformações sociais. 

 Mesmo vivendo em um Jornalismo industrial, em que a pressa na 

veiculação da informação determina o processo de produção, o jornalista não 

pode perder o faro da notícia, da observação e da investigação dos fatos. A 

complexidade das relações políticas e econômicas que norteiam as ações 

institucionais exige um profissional com visão de mundo e capacidade analítica 

para estabelecer as conexões entre os fatos de acordo com os interesses 

específicos de cada grupo. 

  

 

3.3.1.1. Que se espera do jornalista 

 

Na corrida do dia-a-dia, o jornalista liga para a Assessoria em busca de 

uma informação ou de uma fonte específica e espera que o assessor tenha 

tudo pronto, na ponta da língua, para atender a seus objetivos. Ele quer 

eficiência e agilidade no atendimento. No entanto, muitas vezes o assessor 
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depara com o jornalista despreparado, que "caiu de pára-quedas" no assunto, 

o que pode provocar a impaciência da fonte. Como lidar com essas diferenças 

e atuar com profissionalismo para garantir sucesso na obtenção da informação 

e divulgação correta, sem distorções? 

Para um relacionamento que facilite o trabalho do assessor, o jornalista 

deve ter uma postura ética, cordial, respeitar o off e atuar com competência e 

sem arrogância. O segredo do relacionamento pode ser buscado na 

observância dos seguintes princípios e práticas: 

 

• conhecimento mínimo sobre o assunto em pauta; 
• manter-se informado sobre as notícias divulgadas nos 

veículos em que trabalha e nos demais; 
• visão de mundo e capacidade crítica para manter uma 

conversa inteligente com as fontes; 
• fazer arquivo pessoal de fontes e informações 

relevantes que possam ser úteis para entrevistas 
futuras e desenvolvimento de matérias; 

• não ser arrogante na relação com o assessor;  
• compreender os limites do trabalho do assessor; 
• entender que a falta de disponibilidade de uma fonte 

para atendimento imediato não significa fugir à 
entrevista; 

• não buscar privilégios no atendimento em relação a 
colegas de outros veículos; 

• pedir telefones e e-mails entrevistados e assessores 
para contato posterior, no caso de dúvidas sobre 
informações coletadas, evitando, assim, erros 
involuntários; 

• não ter preguiça em checar as informações e buscar 
fontes alternativas; 

• ver no assessor um parceiro em busca da informação 
desejada, embora deva manter sempre claro que o 
critério de noticiabilidade é primazia sua; 

• o interesse na notícia, quando legítima, é mútuo. 
(DUARTE, 2003, p. 308). 

 

 

3.3.2. O mundo do assessor 

 

Nas Assessorias de Imprensa, públicas ou privadas, a preocupação que 

move os profissionais é, em última instância, a conquista de uma imagem 
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positiva da instituição perante a opinião pública. O desafio dos profissionais de 

comunicação das Assessorias é, portanto, não só construir como consolidar 

essa imagem. A competitividade crescente no mundo dos negócios levou à 

qualificação e à especialização dos profissionais que atuam na área. A 

informação passa a ser investimento, business, um capital de alto valor na 

sociedade moderna. 

 Consciente de seu papel nas políticas institucionais de comunicação, o 

jornalista-assessor atua como gerente de todo um processo para garantir a 

visibilidade e a imagem da instituição. O que se espera desse profissional é o 

autoconhecimento e a percepção clara do papel da instituição e de sua 

inserção na sociedade. Só assim, poderá promover adequadamente sua 

divulgação e administrar eventuais conflitos dentro das expectativas 

institucionais. Para isso, deve gerenciar a cultura empresarial com 

transparência na comunicação interna e externa para que a empresa possa 

adquirir uma postura de empresa cidadã no relacionamento com a 

comunidade. 

  

 

3.3.2.1. Que se espera do assessor 

 

Não são raras as críticas dos jornalistas ao desconhecimento do 

assessor e/ou de sua equipe sobre informações institucionais e de fontes 

competentes para entrevistas específicas. Reclamam também da falta de 

compreensão do público-alvo, especificidades editoriais e estruturais de seus 

veículos. Para melhorar o relacionamento, nada melhor do que eficiência na 

condução do processo. A postura deve ser sempre ética e cordial e a atuação 

com competência e descrição. Alguns dos princípios básicos a serem seguidos 

são: 

 

• transparência nas relações com a imprensa. 
Administrar os conflitos; 

• nunca sonegar informações; 
• encaminhar soluções para os problemas 

apresentados; 
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• agir como um facilitador, interlocutor e mediador nas 
relações do jornalista com a instituição e as fontes; 

• valorizar o papel do jornalista, porém sem bajulações; 
• planejar e organizar o trabalho da Assessoria para o 

atendimento ágil das demandas; 
• estar conectado com os acontecimentos nacionais e 

internacionais; 
• ter o feeling da notícia adequada para cada veículo 

para antecipar-se às demandas e saber "vender" bem 
uma pauta; 

• eficiência e rapidez no retorno das informações 
solicitadas; 

• buscar pautas diferenciadas para os veículos de 
acordo com as segmentações, especificidades e 
público-alvo; 

• ter conhecimento claro dos horários e dias de 
fechamento dos veículos para administrar as 
prioridades dos veículos e otimizar o aproveitamento 
das pautas; 

• preparar bem as fontes para uma entrevista clara, 
objetiva e competente; 

• orientar as fontes para dar entrevistas por telefone, 
quando necessárias; 

• planejar as entrevistas coletivas, realizando-as 
pontualmente para evitar atrasos. Só chamar 
coletivas quando o assunto tiver realmente interesse 
público; 

• pensar e providenciar imagens de interesse dos 
fotógrafos e de emissoras de televisão bem como 
gráficos ou tabelas que possam ser utilizadas na 
divulgação da matéria; 

• não pedir para ver a pauta nem ler a matéria antes de 
sua veiculação; 

• não privilegiar os veículos nacionais em detrimento 
dos locais e regionais que na maioria das vezes 
servem de pré-pauta aos da grande imprensa; 

• relação atualizada dos veículos com seus respectivos 
perfis editoriais e profissionais que atuam em 
diferentes editorias; 

• site da instituição e da Assessoria com links 
confiáveis e ágeis; 

• banco de dados com resumos das informações 
básicas da instituição e dos temas a serem 
divulgados;  

• guia de fontes com perfil dos profissionais atualizado 
permanentemente;  

• ter sempre uma fonte alternativa para falar em nome 
do dirigente; 
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• quando e se houver algum problema de 
relacionamento com o jornalista, nunca reclamar com 
o editor ou proprietário do veículo. Buscar o 
entendimento diretamente com o jornalista; 

• não abusar de releases e direcioná-los de acordo 
com as características dos veículos para não pararem 
na lata do lixo; 

• não visitar as redações em horários inadequados e 
sem combinações prévias; 

• não assumir o papel de porta-voz da instituição. 
(DUARTE, 2003, p. 310 e 311). 
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CONCLUSÃO 

 

Um estudo como esse fornece uma visão objetiva sobre o papel da 

Assessoria de Imprensa e nos permite uma análise a respeito da relação entre 

ela e as redações, sugerindo uma reflexão sobre o grau de importância do 

assessor de imprensa no processo de divulgação como facilitador da 

informação e não um limitador da liberdade de imprensa e manipulador da 

notícia. 

 

Relembrando o questionamento levantado neste trabalho, de como 

podemos melhorar o nível dos profissionais que representam as empresas no 

contato com a Mídia voltamos com a seguinte pergunta: Como resolver essa 

lacuna da vivência profissional para os jovens assessores de imprensa 

possibilitando, ao mesmo tempo, a melhoria no relacionamento com seus 

colegas que já atuam na Mídia? Para responder tais questionamentos traremos 

de volta o comentário de Graça Caldas no livro Assessoria de Imprensa e 

Relacionamento com a Mídia - Teoria e Técnica, organizado por Jorge Duarte:   

 

Parte do problema vem sendo encarado e solucionado 
com a inserção de disciplinas de Assessoria de Imprensa 
nas escolas de Jornalismo, cursos de extensão ou de 
especialização, em que jornalistas-professores orientam a 
formação dos jovens assessores. Outra forma é o 
mercado editorial que tem lançado, periodicamente, 
manuais práticos e teóricos sobre o trabalho dos 
assessores e o relacionamento com a Mídia. (2003, p. 
306). 

 

 

Em primeiro lugar, é preciso ter em vista que embora todos sejam 

jornalistas, as culturas variam de acordo com o veículo e com a empresa onde 

e para quem se trabalha.  

 

Na prática, a teoria é outra (...). Não existem receitas de 
bolo. Os manuais com abordagens teóricas e dicas de 
comportamento ajudam, e muito, mas não resolvem na 
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hora "H", em que um conflito se estabelece e é 
necessário administrar crises, idiossincrasias, 
personalismos e pressões de toda a natureza. Nesses 
momentos, que não são poucos, é necessário usar de 
bom-senso, estudar bem cada situação e adotar condutas 
próprias a cada caso. Obviamente, mantendo sempre a 
maior transparência possível e a ética indispensável. 
(2003, p. 307). 

  

 

A observância a algumas regras de convivência e princípios básicos de 

relacionamento aliados ao bom-senso em situações inesperadas é o ponto de 

partida para um relacionamento adequado entre jornalistas e assessores. Na 

opinião de Graça Caldas, “podemos estar, momentaneamente, em diferentes 

lados do balcão. Entretanto, afinal, somos todos jornalistas!” (2003, p. 312). 
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