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capítulo 1

ASSESSORIA 
DE IMPRENSA
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O papel mais importante da Assessoria de Imprensa é criar uma relação entre o 
seu cliente e os veículos e transformá-lo em fonte sobre aquele assunto que ele domina. 
Se a matéria for sobre cuidados com a pele, rapidamente os jornalistas irão lembrar do 
dermatologista que está sempre dando entrevistas sobre o assunto e cujo assessor está 
sempre em contato.  Isso serve para todos os segmentos trabalhados, cada um com sua 
expertise.

A assessoria de imprensa é conhecida também como “mídia espontânea”, porque 
diferente da publicidade ela não paga para ter a propaganda ou anúncio. Mas, na 
verdade, de espontânea ela não tem nada. Não basta mandar a nota ou sugestão de 
pauta e achar que o espaço está garantido. Tem que fazer sempre o contato e convencer 
o jornalista da importância ou do interesse que a notícia pode gerar para os leitores, 
espectadores ou ouvintes. É nessa hora que entra o network dos profissionais do segmento 
de assessoria.

•	 Ser a interface (fonte) com as mídias;

•	 É conhecida como “mídia espontânea”;

•	 Deve levar informações relevantes e de interesse leitores, 
espectadores ou ouvintes;

•	 Fazer um longo trabalho de network com veículos e demais 
profissionais do segmento;

•	 Fazer gerenciamento de crises (problemas que o cliente 
venha a enfrentar que necessitam de uma resposta oficial à 
imprensa), avaliando o que dizer e de que maneira passar 
as informações nestes casos.

1. Funções

CRIAR UMA RELAÇÃO ENTRE O SEU CLIENTE 

E OS VEÍCULOS e transformá-lo em fonte 

sobre aquele assunto que ele domina.
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Faz parte das atividades da assessoria escrever os releases (textos jornalísticos que 
serão enviados para as mídias), notas e organizar press kits quando necessários. As fotos 
e imagens (vídeos) são fundamentais para a divulgação. Uma bela foto pode abrir um 
bom espaço e dar maior destaque para a matéria. Agendar entrevistas e acompanhar o 
cliente , quando a mesma for feita pessoalmente, também é muito importante.

A assessoria de imprensa deve dirigir sobre a melhor forma de falar sobre o assunto, 
em pauta, com os jornalistas. No que dá ênfase, o que não se deve falar de jeito nenhum, 
ou como se portar durante uma entrevista. Tem clientes que são mais descolados para dar 
entrevistas e que se saem bem, mas outros precisam de um treinamento antes de falar e 
aí entram as dicas do assessor, quando necessário.

•	 Releases

•	 Notas

•	 Press Kits

•	 Fotos / Imagens

•	 Agendamento e acompanhamento de entrevistas

•	 Mídia Training

2. Atividades

Anotações



C
om

un
ic

aç
ão

 e
 M

íd
ia

s 
So

ci
ai

s

5

O trabalho de divulgação de um projeto demanda um bom Plano de Mídia 
para ir criando uma expectativa para o que irá acontecer no dia do evento, show, 
ou lançamento de moda, ou de uma novidade gastronômica, entre outros assuntos. 

Por isso é importante começar a trabalhar a divulgação com, pelo menos, um 
mês de antecedência para não deixar para soltar a notícia na última hora e com os 
mesmos temas para todos os veículos.

PLANO DE MÍDIA

O plano de mídia nada mais é do que organizar o quê você irá mandar 
para o veículo e em que data. Dessa forma você pode criar notas curtas 
e exclusivas para mandar para aquela coluna social com diferentes detalhes e ir 
colocando o assunto em pauta. 

Mais próximo ao evento trabalhamos aquelas matérias mais elaboradas com 
entrevistas (por telefone, email, ou até pessoalmente), quando possível, para os 
jornais, sites e blogs.  Apesar de muita gente pensar que as rádios perderam espaço 
com a chegada das mídias digitais, esse é um veículo que eu admiro bastante. 

Primeiro porque comecei minha profissão trabalhando em rádio e sou daquelas 
pessoas que ainda ouço rádio no carro. Costumo sempre tentar emplacar os clientes 
nas agendas culturais das rádios e agendo entrevistas (por telefone ou no estúdio) 
para os clientes que atendo. Para as TVs necessitamos ter imagens de divulgação 
para mandar para as agendas culturais e quando o evento está acontecendo sempre 
trabalho para conseguir uma cobertura que gere uma matéria sobre o assunto.

•	 Criação de um Plano de Mídia;

•	 Programar o trabalho de  divulgação com, pelo menos, um mês 
de antecedência.

3. Primeiros passos da divulgação 
Assessoria de Impresna

Anotações
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O clipping (notícias veiculadas durante o serviço de assessoria) é o resultado final 
do trabalho de divulgação. Até pouco tempo atrás era feito quase de forma artesanal 
com a leitura e recortes dos jornais e sites que, ao final, eram entregues encadernados 
ao cliente. Hoje, com os sites dos jornais disponíveis esse trabalho ficou bem mais fácil 
e ágil. Mandamos os links com as notícias que saem na mídia e ao final fazemos uma 
apresentação em pdf e encaminhamos ao cliente para ele saber onde o evento foi 
veiculado. No caso das tvs e rádios costumo fazer um relatório com as datas, nomes dos 
programas e o tempo das matérias onde o assunto saiu.

Alguns clientes, como o CCBB, costumam pedir uma mídia valorada que é a 
medição das matérias nos respectivos veículos onde saiu e o valor de mercado de cada 
uma delas. Dessa forma você pode medir quanto teria que pagar se fosse fazer um 
anúncio do tamanho da matéria que saiu no site, jornais, blogs, rádios e TVs. A valoração 
é importante para o cliente saber quanto ele pagou pelo serviço de assessoria e quanto 
ele teve de retorno de mídia.

Outro exemplo de clipping é o diário e comparativo, como é feito pela TÁTIKA 
para o cliente ParkShopping. Todo dia é realizada a leitura dos principais veículos e é 
gerado um clipping com os posts e links de todas as matérias que citam o PARKSHOPPING 
e mais 10 shoppings concorrentes. Dessa forma o cliente pode medir, ao final do mês, 
como ele está no ranking de notícias em relação à concorrência. É um jeito também de 
saber se aquele evento que o shopping investiu deu um bom retorno de mídia para que 
seja realizado novamente.

•	 Clipping das matérias que saíram sobre as pautas dos clientes;

•	 Valoração de mídia para analisar os resultados em termos de valores;

•	 Valoração de mídia diária e comparativa (entre o cliente e seus concorrentes).

4. Mensuração dos resultados do trabalho 
de Assessoria de Imprensa

Anotações
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capítulo 2

MÍDIAS SOCIAIS
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Mídias Sociais

São canais de relacionamento na internet que proporcionam 
diferentes possibilidades de interação e participação entre os 
usuários.

Assim como na Assessoria de Imprensa, nada mais é do que organizar de que forma você 
irá trabalhar a divulgação.

•	 QUEM? Definir público-alvo a ser atingido.

•	 ONDE? Definir quais canais utilizar: mídias sociais, anúncios do Google e outros 
canais online.

•	 QUANDO? Definir o período da campanha, lembrando de sempre começar com a 
antecedência necessária para que a divulgação seja adequada.

•	 QUANTO? Verificar orçamento disponível para investimento nos anúncios.

•	 POR QUÊ? Buscar o diferencial da marca / produto / serviço que será utilizado 
como argumentação de venda.

1. Plano de Marketing Digital 

Anotações
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Assim como na Assessoria de Imprensa, a criação das postagens e anúncios é a coleta e 
preparação do material que será divulgado.

•	 TEMA - Definir os temas que serão abordados nas postagens e nos anúncios. Vale 
lembrar que os temas de postagens devem ser relevantes para o público-alvo. 

•	 FORMATO - Definir o formato da postagem ou do anúncio, podendo ser uma foto 
única, uma sequência de fotos, um vídeo, etc.

•	 COLETA - Buscar ou produzir imagens (foto ou vídeo) que serão utilizadas no layout, 
assim como a marca da empresa, referências visuais, etc.

•	 LAYOUT - Criar layouts dos posts ou dos anúncios e fazer a edição dos vídeos.

•	 PROGRAMAR - Programar a veiculação das publicações (posts e anúncios) nas 
mídias sociais, Google Adwords (ferramenta de anúncios do Google) e demais 
canais escolhidos.

2. Criação das Postagens e Anúncios 

Anotações
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Com o Plano de Marketing em mãos, cria-se o cronograma de 
anúncios e postagens, que se assemelha a um Plano de Mídia.

•	 Criação do cronograma de anúncios e postagens.

•	 Neste cronograma deve-se definir: quais mídias digitais serão 
utilizadas, datas e temas das postagens, tempo de duração 
dos anúncios e os valores investidos em cada postagem ou 
anúncio.

3. Cronograma 

•	 MÍDIAS SOCIAIS - O Facebook e o Instagram disponibilizam relatórios com o 
resultado das postagens e dos anúncios.

•	 GOOGLE ANALYTICS - Ferramenta do Google para medir e apresentar os 
resultados das campanhas realizadas no Google.

•	 ACOMPANHAMENTO - É necessário acompanhar as métricas diariamente 
para ter melhores resultados ao final da campanha. Isso porque é possível ir 
melhorando a performance dos anúncios conforme eles vão gerando métricas de 
resultado.

•	 RELATÓRIO FINAL - Compilar todos os dados e informações relevantes para a 
análise da empresa e criar um relatório final com os resultados da campanha.

4. Análise dos resultados

Exemplo de planilha de Plano de Mídia Digital
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Anotações
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www.photoagencia.com.br/ideiapratica

Carol Peres
Produção e Coordenação Geral

carolperes@photoagencia.com.br
61 9.8228-8023

Kátia Turra
Especialista em  Comunicação

e Mídias Sociais
tatikacomunica@gmail.com

61 9.9224-7294

Photo Agência
Realização

61 3963-5119


