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RESUMO

Assessoria  de  imprensa  sob  forma  de  desenvolvimento  social,  integrando  filantropia  e 

comunicação. Esta é a proposta inicial desta pesquisa, que aponta a importância deste ramo 

promissor para os profissionais de jornalismo. Na gama de atividades da comunicação nas 

organizações, destacamos a importância da implantação deste setor em uma das instituições 

filantrópicas  mais  atuantes  na  cidade,  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais 

(APAE).  Analisamos  como  é  desenvolvida  as  atividades  relativas  a  comunicação  e  ao 

relacionamento com a mídia,  através da metodologia da observação participativa. Por fim, 

constatamos  a  necessidade  e  viabilidade  de  uma  assessoria  de  imprensa  na  APAE  em 

Mossoró, com o intuito de tornar fértil o campo das relações midiáticas e assim promover 

visibilidade e, consequentemente, o retorno em doações.



PALAVRAS-CHAVE: Assessoria, Filantropia, Organizações.

ABSTRAT

Press  consultantship  under  form  of  social  development,  integrating  philanthropy  and 

communication. This is the initial proposal of this research, that points the importance of this 

promising branch for the journalism professionals. In the range of activities of the Managerial 

communication we detached the importance of the implantation of this section in one of the 

most active philanthropic institutions in the city the Association of Parents and Friends of the 

Exceptional ones (APAE). Finally, we considered the current situation of APAE in Mossoró, 

with  the  intention  of  turning  fertile  the  field  of  the  media  relationships  and  like  this  to 

promote visibility and, consequently, the return in donations.



PALAVRAS-CHAVE: Consultantship, Philanthropy, Managerial.
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INTRODUÇÃO

Com o objetivo geral de estudar a viabilidade de implantação de uma assessoria de 

imprensa em uma instituição filantrópica, foi escolhida a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) como campo de pesquisa, do qual, serão delineadas suas necessidades 

comunicativas, a partir da tendência mercadológica da comunicação organizacional.

Nosso  trabalho  busca  através  de  referências  bibliográficas  do  campo  das  relações 

públicas,  Kunsch  e  na  área  de  assessoria  de  imprensa  com Kopplin  e  Ferraretto,  Lopes, 

Bueno, Torquato e Duarte o embasamento teórico para formular concepções de entrosamento 

com o que esta sendo desenvolvido e pontos de melhoria para o campo de estudo eleito.

Ao longo do trabalho de campo realizamos esta pesquisa social de forma a vivenciar a 

realidade local utilizando das técnicas de entrevista e da observação participativa. Na obra 

Pesquisa Social: teoria, método e criatividade, Neto (1994) conta como este tipo de estudo se 

estabelece.

A  técnica  de  observação  participante  se  realiza  através  do  contato  direto  do 
pesquisador com o fenômeno observado para obter informações sobre a realidade 
dos atores sociais em seus próprios contextos (...) e corresponde a uma estratégia 
complementar às entrevistas,  sendo que essa observação se dá de forma rápida e 
superficial.  (NETO, 1994, p.59)

Nos  primeiros  capítulos  estão  os  levantamentos  de  conceitos,  definição  do  que  é 

filantropia no seu contexto sócio-econômico e a demonstração da importância da assessoria 

de imprensa no processo relacional com os públicos-alvos. Vendo a informação de ações, 

necessidades e projetos uma iniciativa que faz com que a sociedade reaja e possa cumprir 

através das doações, com a sua responsabilidade social.

Assim,  as  organizações  vão  se  valer  dos  princípios  de  humanização  nas  relações 

econômicas e sociais para conquistar adeptos e criar estratégias com a finalidade de estreitar 

os contatos com a opinião pública e manter uma imagem institucional politicamente correta, 

mostrando-se comprometida com as questões de cidadania.

A assessoria de imprensa vai por meio de mecanismos próprios produzir serviços a 

fim de melhorar a administração da instituição estudada, na qual sugere-se um novo  setor 



destinado a comunicação externa, avaliando o trabalho de pesquisa desenvolvido e propondo 

seu aperfeiçoamento, principalmente na gestão de informações.

Por fim,  será feita  a análise  do campo avaliando as atividades  desenvolvidas  para 

manter  a  comunicação,  principalmente  com  relação  ao  relacionamento  com  a  mídia  e 

identificando a real necessidade da atuação de um profissional de comunicação social, com 

habilitação em jornalismo, para exercer as funções de assessor, mediante às exigências da 

instituição, além de levantar a questão da legitimidade de suas ações e eficiência do trabalho 

de conscientização à cidadania e solidariedade.

Sendo esta  a  primeira  pesquisa direcionada para este  tema que é  desenvolvido na 

APAE de Mossoró,  ela  possui um conteúdo histórico e  pode instigar,  servir  de ponto de 

partida  para  demais  estudos  sociais  direcionados  e  segmentados  para  um  público  que 

necessita  de atenção e principalmente respeito  pelo que representa no âmbito da inclusão 

social. 



II . INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS E SUAS POLÍTICAS

2.1- O que é filantropia

No dicionário  da Língua Portuguesa de  Aurélio  (1986) a  palavra  filantropia  é  um 

substantivo feminino que tem sua origem no grego, 'philanthropía' e faz referência ao amor à 

humanidade ou simplesmente à caridade.  Outros autores vêm confirmar este conceito como 

uma  prática  que  designa  seu  próprio  significado.  Beghin  (2005)  complementa  este 

pensamento dizendo:

Etimologicamente,  a filantropia - palavra originária do grego na qual philos quer 
dizer amor e antropes, homem – significa amor do homem pelo ser humano. Apesar  
da  raiz  humanitária,  a  filantropia  foi  se  consolidando,  desde  os  primórdios  do 
liberalismo, como um sistema de dominação. (BEGHIN, 2005, p.45) 

Segundo dados do Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), divulgados em 

janeiro de 2006 no seu site oficial, a filantropia hoje é definida como a “doação voluntária de 

recursos  privados,  de  forma  planejada,  monitorada  e  sistemática  para  projetos  sociais, 

educacionais, ambientais e culturais de interesse público”.

No entanto, não existem registros de quando a prática da filantropia entrou em vigor e 

foi difundida pela sociedade. Procacci (1993) sugere que a filantropia seja tratada como uma 

idéia de comunidade baseada em sensibilidade moral, elaborando uma referência ao interesse 

coletivo e econômico, buscando um efeito de sociabilidade em uma situação julgada asocial. 

Neste  contexto,  para  Kunsch  (2003,  p.26)  como  vivemos  numa  sociedade 

organizacional, formada por um número ilimitado de diferentes tipos de organizações, elas 

acabam por constituir uma parte integrante e interdependente da vida das pessoas. Já que o 

homem  é  um  elemento  multiorganizacional  que  continuamente  se  vê  afetado  por  várias 

organizações. E tem suas idéias complementadas pela palavra de Pissoale (1983, p.101) uma 

vez que afirma o seguinte: “o termo organização tem, pelo menos dois significados: por um 

lado  designa  um ato  organizado  que  é  exercido  pelas  instituições,  por  outro  se  refere  a 

realidades sociais”. 

Contudo como fazer  a  diferenciação da organização e  a  instituição?  Pereira  (1988 

p.33), explica que organização é simplesmente um instrumento técnico e racional. Instituição 



é um órgão vivo, produto das necessidades e pressões sociais, preocupada não só com os 

lucros ou resultados e guiada por um sentimento de missão.

Desta forma, as organizações segundo Kunsch (2003, p. 41) são classificadas pela sua 

forma de propriedade, sendo públicas, privadas ou sem fins lucrativos, cuja atuação é voltada 

para o social  e não visam ao lucro,  são as  organizações  não governamentais  (ONGs),  as 

organizações voluntárias, onde se encaixam as instituições filantrópicas.

 

2.2- O surgimento das instituições filantrópicas

A história  da  filantropia  está  ligada  à  história  da  sociedade  e  a  evolução  de  sua 

estrutura estratificada. Pesquisadores indicam que as instituições filantrópicas estão inseridas 

no terceiro setor, que surgiu com a finalidade de auxiliar o Estado a lidar com as crescentes 

necessidades sociais.

No artigo científico, “Como é e como surgiu o Terceiro Setor” escrito por Eleonora 

Carpelassi  G.  Amaral,  divulgado  em  publicação  interna  da  coordenadoria  de  Relações 

Públicas da Faculdade Casper Líbero, esclarece alguns conceitos sobre o terceiro setor:

Este  segmento  reúne  organizações  sociais  privadas,  situadas  no  âmbito  não-
governamental sem fins lucrativos e que desenvolvem ações de interesse público, 
nas  áreas  de  educação,  saúde  e  bem  estar  da  população.  São  instituições 
filantrópicas que prestam serviços para a população e preocupam-se com a defesa 
dos direitos de grupos específicos (negros, índios, mulheres, idosos, deficientes) e 
com questões  ambientais.  Existem ainda  as  entidades  destinadas  a  promover  a 
cultura,  o  esporte  e  o  lazer.  Muitas  delas  envolvem  o  trabalho  voluntário  de 
cidadãos engajados, sem cuja participação a democracia seria inviável. (AMARAL, 
2006, p.1)

E complementa dizendo que o terceiro setor vem reforçar a tendência empresarial de 

responsabilidade social,  a partir da associação de valores comuns às comunidades onde as 

empresas atuam.

Nas décadas de 1900 e 2000 é inaugurada uma nova era na qual o mercado tenta 
compreender a importância do conceito de responsabilidade social e os empresários 
passam a se preocupar  com a confecção  de produtos seguros  e produzidos sem 
danos ambientais. Aparece a noção de filantropia empresarial, que abre caminho 
para a parceria entre empresas e terceiro setor, ainda que sua contribuição para a  
verba filantrópica global não represente mais do que 10% do total.  (AMARAL, 
2006, p.1) 



Segundo Beghin (2005), entende-se por filantropia empresarial aquela praticada dentro 

das empresas e que assume uma preocupação mundial. As atividades sociais desenvolvidas 

buscam melhorar a imagem da organização como instituição além de promover sua aceitação 

mediante uma reputação consciente, cidadã e harmônica. Ela defende ainda que esta ação de 

nada tenha haver com caridade ou defesa dos direitos e sim uma estratégia de marketing:

... a idéia é a de que o ativismo social empresarial, como praticado no Brasil, se 
insere não para promover direitos, mas estabelecer papéis sociais que determinam 
as condições de atendimento de gestão neoliberal da pobreza e esta baseada em 
práticas filantrópicas. (BEGHIN, 2005, p.16)

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), segundo registro em ata de 

fundação  de  nº  01/1973,  é  uma  instituição  filantrópica  devido  a  sua  política  sem  fins 

lucrativos  e  tem como finalidade  básica  assistir  todo e  qualquer  excepcional  visando sua 

integração na sociedade.

Outra característica que identifica seu caráter filantrópico é a prestação de serviços 

sociais, quando realiza de forma gratuita o atendimento em diversas áreas, principalmente na 

psico - pedagógica e algumas especialidades médicas específicas a cada necessidade. Para 

isso é preciso o voluntarismo, obrigação da instituição que protege acima de tudo o bem estar 

dos excepcionais por meio de ações sociais.

A associação é mantida pela caridade individual e particular. São as doações, sejam 

pelo serviço de tele marketing, parcerias e/ou convênios que custeiam as despesas da casa. 

Em entrevista de pesquisa de campo Tereza Araújo1, atual presidente da APAE em Mossoró, 

chega afirmar que as contribuições da população são responsáveis por 1/3 de tudo o que é 

arrecadado e atribui a credibilidade dada à instituição a partir do trabalho idôneo desenvolvido 

com transparência e clareza.

2.3- A filantropia no Brasil

A história da filantropia no Brasil está estritamente ligada à Igreja Católica. É o que 

diz o artigo de Lessa e Rosseti  sobre “O futuro da filantropia no Brasil”  disponível  para 

acesso no site da GIFE, desde janeiro de 2006. Eles constataram que desde o período colonial 

a igreja fundou organizações voluntárias voltadas para a saúde e educação, prestando serviços 

1 Tereza Cristina de Sousa Ferreira Araújo Duarte, atual presidente da APAE de Mossoró, entrevista realizada 
em 13/06/2007.



de assistência  às  crianças,  adolescentes  e  idosos,  em orfanatos  e  asilos,  patrocinados  por 

fundos patrimoniais e doações. 

Mesmo com a separação da Igreja com o Estado, a assistência continuou fortemente 

marcada pelo espírito da caridade. Porém, com o término do regime militar o ativismo social 

ganhou força, incluindo também a criação e desenvolvimento das instituições filantrópicas. 

Vários eventos na década de 1990 contribuíram para o incremento do chamado terceiro setor. 

Além das campanhas levantadas por Herbet de Sousa, o “Betinho”, em prol da solidariedade, 

arrecadando comida e agasalho, a Conferência Nacional das Nações Unidas, em 1992, no Rio 

de Janeiro,  funcionou como catalisadora  para a  consolidação  da Associação Brasileira  de 

ONGs.  O  Brasil  tem  um  dos  mais  dinâmicos  movimentos  de  responsabilidade  social 

corporativa  do  mundo  e  sua  rápida  disseminação  no  país  foi  o  que  mais  influenciou  o 

ambiente filantrópico na última década. (LESSA e ROSSETI, 2006)

Amaral,  (2006) em seu levantamento sobre o “Mercado de Trabalho”,  exposto em 

publicação interna da Faculdade Cásper Líbero, afirma que:

O terceiro setor vem crescendo muito durante as últimas décadas, nos meados dos 
anos 80 estima-se que no Brasil existia aproximadamente 2000 organizações não 
governamentais (ONGs), sabe-se que hoje esse número subiu para mais de 300 mil 
ONGs, que empregam mais de 1,2 milhões de voluntários, gerando em torno de 
400 milhões de dólares anuais. (AMARAL, 2006, p.1)

2.4- Neofilantropismo

A ajuda dada na realização de doações, no apoio a projetos ou na execução de ações 

visando a solidariedade exercida pelas empresas ganha uma nova roupagem. Muitas empresas 

têm  restrições  à  expressão  “filantropia”  e  procura  direcionar  suas  ações  sociais  como 

estratégia  de investimento  social  privado,  cidadania empresarial,  empresa  cidadã ou ainda 

empresa voluntária. Essas organizações privadas buscam passar a imagem de que praticam o 

ativismo civil, atendendo a demanda de consumidores mais conscientes estabelecendo uma 

nova contratilidade  fundamentada  nos  termos  da solidariedade  privada  e  responsabilidade 

moral.

A neofilantropia  empresarial  procura  se  legitimar  na  emergência  de  uma  nova 
contratualidade,  a  ‘contratualidade  informal’  batizada  por  Telles,  que  busca 
substituir o contrato social que constitui a cidadania pela mediação do Estado e das 
organizações privadas. Os instrumentos para consolidar e propagar essa prática são 
a  comunicação  e  parcerias  que  criam  condições  para  conferir  legitimidade  no 
sentido de sua eficiência e credibilidade. (BEGHIN, 2005, p.58)



Assim, a nova forma de filantropia empresarial propõe o gerenciamento da questão 

social a fim de assegurar o bom funcionamento do mercado, contribuindo para amenizar os 

efeitos do capitalismo. Beghin (2205) conclui que a racionalidade dessa prática está baseada 

nas questões econômicas, reforçando junto à sociedade sua imagem e melhorando o negócio 

com o objetivo do marketing social.  Por sua vez, o marketing social apropria-se de novas 

reivindicações  oriundas  da  sociedade  por  um  consumo  consciente,  solidário  ou  até 

sustentável.

2.5- Como surgiu a APAE

A partir  de consulta  a  ata  de fundação de nº 01/1973 constatou-se que a primeira 

APAE no Brasil é datada em 1954, na cidade do Rio de Janeiro e a idéia passou a existir pelo 

esforço de uma mãe de uma criança portadora da síndrome de Down. 

No Rio Grande do Norte a APAE foi fundada quatro anos depois em 1958 e desde 

então não parou mais de crescer no Estado. Atualmente são 17 unidades da APAE instaladas 

em cidades diferentes do terreno potiguar.

Entre elas, a APAE de Mossoró se destaca. Com 34 anos, a unidade nasceu no dia 25 

de março de 1973 com a iniciativa de pessoas da comunidade local, no edifício do serviço 

social  da Indústria (SESI). Sugerida pelo educador e médico psiquiatra,  Severino Lopes e 

pensada pelo casal Antonio de Paula de Albuquerque e Gladys Ramalho, pais de uma criança 

portadora  de  deficiência,  que  impulsionados  pela  necessidade  de  um  atendimento 

especializado para o seu filho, deram apoio para a sua fundação, sendo da competência da 

professora Maria Natália Bezerra da Costa sócia - fundadora e do professor Joaquim Alfredo 

Simonetti (in memoriam), encaminhar todo o processo da criação de APAE na cidade. 

Nos autos da história da instituição consta que esta é uma sociedade civil que não tem 

finalidades lucrativas e desde os seus primeiros dias até hoje adota os princípios solidários 

com o intuito de promover o bem estar e o ajustamento social de crianças, adolescentes e 

adultos portadores de necessidades especiais. 

Através  da  filiação  à  Federação  Nacional  das  Associações  de  Pais  e  Amigos  dos 

Excepcionais firmou convênio com o Instituto Nacional de Previdência Social,  do qual se 

vinculou a ONG Legião da Boa Vontade, uma das instituições filantrópicas mais reconhecidas 

do país.

Está  registrado  ainda  que  a  Escola  “Casa  da  Criança”  que  funciona  dentro  da 

instituição foi autorizada pela Secretaria de Educação e Desporto conforme portaria de nº 



095/88.  A  escola  situada  na  Rua  Melo  Franco  iniciou  suas  atividades  com 15  alunos  e 

professores voluntários, atendendo em dois turnos, manhã e tarde. O Estado por sua vez, faz 

sua colaboração cedendo 13 profissionais da rede de ensino do governo, sendo 7 professores, 

1 secretária,  3 assistentes de serviços gerais, 1 merendeira e 1 diretor, desde do dia 1º de 

março de 1975.

2.5.1-  Missão e visão da APAE

Levando em consideração os conceitos de Kunsch (2003) que define missão e visão 

como os pilares do planejamento estratégico podemos constatar que o objetivo da APAE de 

Mossoró está direcionado para promover e articular ações de defesa dos direitos humanos, 

como também o trabalho de prevenção de doenças, orientação, prestação de serviço público e 

apoio  às  famílias  do  paciente  direcionando  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  pessoa 

portadora de necessidades especiais, além de inclusão social  e à construção de uma sociedade 

mais justa e solidária.

A associação atua na educação social e profissional, assistência social e a saúde em 

geral, lazer, esporte e cultura e ainda na promoção de pesquisa e estudos para a capacitação e 

aperfeiçoamento  técnico-profissional,  oferecendo  programas  de  treinamento,  cursos, 

concursos e congressos entre seus alunos e pais associados de Mossoró e outros municípios de 

Região Oeste do estado.

A APAE de Mossoró luta para ultrapassar limites e vencer barreiras, acreditando nas 

capacidades  e  potencialidades  para  superar  preconceitos.  A  associação  oferece  desde 

atendimentos de hidroterapia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, serviço social, 

arte-educação e educação profissional, além de laboratórios de informática, brinquedoteca e 

as mais variadas modalidades de esporte. O serviço de fisioterapia foi o que teve o maior 

número de atendimentos chegando à marca dos 4.998 atendimentos individuais durante todo o 

ano de 2004. Neste mesmo ano foram registrados 840 atendimentos de assistência social, 835 

de psicologia, fonoaudiologia 1976 e em atividades físicas 1838 atendimentos.

A instituição tem ainda três projetos em execução. O projeto de “Hortas orgânicas” 

oferece legumes e verduras tanto para o consumo próprio da casa, como para venda na feira 

do bairro.  O “Núcleo do chocolate” desenvolve um trabalho de acompanhamento com as 

mães  dos pacientes  a  fim de difundir  a  produção de chocolate  caseiro,  visando arrecadar 

recursos para os projetos da instituição.  O projeto “Reciclando para a cidadania”, coleta e 

separa o material  reciclável para a venda.  Segundo a coordenadora do projeto, Francinete 



Marques, e vice - diretora da APAE, já foi mais de uma tonelada comercializada no primeiro 

semestre deste ano.

Segundo a atual presidente da APAE de Mossoró, Tereza Araújo, no ano de 2007, 

estão  matriculados  213  crianças  e  adolescentes,  no  qual  estão  sendo  assistidos  por 

profissionais  voluntários,  funcionários,  dirigentes  e  professores.  São 46 funcionários,  que 

possuem vínculo empregatício e 11 professores, consignados pelo Governo do Estado.

 No  futuro  a  organização  pretende  desenvolver  os  projetos  de  Empresa  Cidadã, 

Equoterapia, atendimento às famílias e ao idoso.

III. ASSESSORIA DE IMPRENSA NAS ORGANIZAÇÕES

Antes de conceituar a assessoria de imprensa e sua atuação nas organizações, vamos 

pontuar  suas  características  e  origens  dentro  do  contexto  da comunicação  organizacional, 

fazendo  um levantamento  das  situações  econômica,  histórica  e  social  que  permeiam  seu 

desenvolvimento.  Neste capítulo abordaremos o surgimento da assessoria de imprensa, em 

seguida  mostraremos  os  conceitos  que  designam  as  funções  desta  atividade,  além  de 

apresentar a Assessoria de Imprensa como parte integrante da Comunicação Organizacional, 

diferenciando-a  de  Assessoria  de  Comunicação,  para  só  então  falar  da  evolução  desta 

atividade  no  Brasil  e  por  fim  fazer  uma  analogia  com  o  que  deve  ser  implantado  nas 

instituições filantrópicas levantando a questão da filantropia empresarial ou responsabilidade 

social.

3.1- Levantamento histórico

Analisando o contexto histórico, o pesquisador Chaparro, afirma que a democracia e 

globalização transformaram as relações sociais e com isso o mundo mudou, institucionalizou-

se. Assim, 

... noticiar se tornou a mais eficaz forma de agir no mundo e com ele interagir, as 
relações  com  a  imprensa  passaram  a  construir  uma  preocupação  prioritária  na 
estratégia das instituições, para as interações com a sociedade, - à qual se ligam,  
hoje, mais por teias comunicativas do que por atividades ou ações de materialidade 
objetiva (CHAPARRO, 2003, p.33).

 Contudo,  as  relações  entre  organizações  e  imprensa  não  é  nova.  Pesquisadores 

registram o americano Ivy Lee, como o “pai” da atividade especializada que chamamos de 



Assessoria  de  Imprensa,  ou  de  Comunicação  e  ainda  Relações  Públicas.  A  procedência 

nominal não importa,  o que tem relevância é o projeto desenvolvido por este jornalista, que 

prestando serviços a John Rockefeller, à época o mais impopular homem de negócios dos 

Estados  Unidos,  transformou  a  sua  imagem.  Chaparro  (2003)  diz  também  que  Ivy  Lee 

“conseguiu que o velho barão do capitalismo selvagem, de odiado, passasse a ser venerado 

pela opinião pública americana”. (2003)

Como escreve Wey (1986): 

O jornalista percebeu a excelente oportunidade de prestar assessoria que auxiliasse 
os  empresários  a  corrigir  a  imagem  que  deles  fazia  a  opinião  pública,  com  a 
divulgação de informações favoráveis à empresa, pela imprensa informativa e criou 
um sistema de fornecimento de informações corretas de interesse público, evitando 
denúncia. (WEY, 1986, p.31)

Ivy Lee criou a declaração de princípios e enviou em forma de carta aos editores com 

as seguintes palavras: 

Este não é um serviço de imprensa secreto. Todo nosso trabalho é feito às claras.  
Pretendemos fazer a divulgação de notícias. Isto não é agenciamento de anúncios. 
Se acharem que o nosso assunto ficaria melhor na seção comercial, não usem.
Nosso  assunto  é  exato.  Maiores  detalhes,  sobre  qualquer  questão,  serão  dados 
prontamente. E qualquer diretor de jornal interessado será auxiliado, com o maior 
prazer, na verificação direta de qualquer declaração de fato.
Em resumo, nosso plano é divulgar, prontamente, para o bem das empresas e das 
instituições públicas, com absoluta franqueza, à imprensa e ao público dos Estados 
Unidos,  informações  relativas  a  assuntos de valor e de interesse para o público 
(CHAPARRO, 2003, p. 36)

Esta declaração deu início a uma fase de sucesso a este empreendedor que foi seguido 

por  vários  jornalistas  diante  dos  conceitos  éticos  e  morais,  em  favor  da  confiabilidade, 

mediante um trabalho transparente buscando colocar-se sempre a disposição dos jornalistas, 

valendo-se sobretudo de respostas verdadeiras. No entanto, nem todos os teóricos concordam 

com a filosofia de Lee, contudo reconhecem o seu feito, mesmo considerando a criação de 

fatos noticiáveis uma ilusão para convencer o público que estaria informado. 

Não se pode dizer que Lee tenha usado nessa ocasião técnicas exatas de Relações 
Públicas  e  Publicidade  e  Propaganda,  mas,  de  qualquer  maneira,  conseguiu 
solucionar a questão e chamou a atenção dos danos de poderosas empresas para o 
problema,  desde  que  as  relações  públicas  se  mostraram  eficientes  em resolver 
pontos fundamentais daquelas organizações. Data daí o prenúncio de uma nova era, 
quando começou a humanização dos negócios. Coube também a Lee a glória de ter 
colocado relações públicas no âmbito de alta administração. (ANDRADE, 1983, 
p.61)



Assim,  com seu exemplo  e  bem sucedida  carreira  Ivy Lee  merece  todo o mérito, 

principalmente por plantar a semente, introduzindo a prática e o conceito do jornalista como 

informante profissional.

 

3.2- Conceitos e atribuições da assessoria de imprensa

No  geral,  a  assessoria  de  comunicação,  é  um  setor  especializado  que  busca 

permanentemente o aprimoramento dos fluxos de comunicação no interior das organizações e 

perante a opinião pública. Lopes define como suas atribuições básicas:

Facilitar o acesso dos grupos externos às realizações de uma empresa ou instituição, 
por  meio  de  uma  linguagem  simples,  organizada,  mediada  pelos  meios  de 
comunicação, além de promover a integração e a satisfação de segmentos internos 
que convivem e sustentam essas duas estruturas organizacionais.  (LOPES, 2003, 
p.9)

Já o conceito de assessoria de imprensa,  segundo Kopplin e Ferrareto (2001), está 

associado a dois aspectos fundamentais: a necessidade de divulgar opiniões e realizações de 

um indivíduo ou grupo de pessoas e a existência de um conjunto de instituições conhecidas 

como meios de comunicação de massa.

Moutinho (2001) esclarece que a assessoria de imprensa tem como função principal 

“estabelecer e manter contato com os jornalistas informando-os sobre as atividades de uma 

organização,  controlar  e  analisar  a  informação  veiculada  e  recolher  o  que  vai  sendo 

publicado”.   Ele  completa  dizendo que suas funções específicas  incluem a preparação de 

sínteses  sobre  a  instituição,  desde  sua  história,  objetivos,  política  de  desenvolvimento, 

estrutura  organizacional,  posição  que  ocupa  em  seu  setor.  Deverá  produzir  relatórios, 

publicações e outros dados relevantes para os jornalistas, bem como de fotografias em cores e 

em preto  e  branco legendadas,  material  audiovisual.  Deve  promover  as  ações  da  própria 

organização  e  adaptar  a  informação  que  o  jornalista  deseja  ao  que  a  empresa  pretende 

transmitir,  redigir  os comunicados de imprensa e toda a informação a ser veiculada.  Cabe 

ainda a assessoria de imprensa organizar os diversos arquivos de imprensa e participar na 

elaboração de estratégias  de comunicação da organização em todos os níveis  em que ela 

opera.

3.3- Panorama da Comunicação Organizacional



Vários autores comungam da idéia de que dentro da Comunicação Organizacional a 

assessoria de comunicação abre três vertentes para profissionais diferentes da mesma área. 

As diversas instituições da área pública e as múltiplas empresas do setor privado 
têm interesses  semelhantes,  apesar  de  suas  características  próprias.  Executivos, 
empresários  e  administradores  buscam  objetivos  planejados  que  se  voltam 
basicamente para o campo social, onde se movimentam diversos públicos – grupos 
de  indivíduos  cujos  interesses  comuns  são  atingidos  pelas  ações  de  uma 
organização, instituição ou empresa. (LOPES, 2003, p.9)

Assim, as empresas se apoderam de técnicas e estratégias para informar seus públicos 

sobre suas atitudes, ações e determinações. Torquato (2004) emprega o termo comunicação 

organizacional  em detrimento  da comunicação empresarial,  que abrange a  necessidade de 

englobar  nesses  conceitos  também  organizações  que  não  pregam  políticas  comerciais  e 

capitalistas  e  sim causas  sociais  como sindicatos,  associações,  federações,  confederações, 

escolas,  clubes  e  partidos  políticos.  A  APAE  faz  parte  deste  universo,  visto  que  o 

desenvolvimento  das  atividades  de  comunicação  implica  na  possibilidade  de  cativar  seu 

público.

No  organograma  a  seguir  mostraremos  as  relações  que  determinam  o  processo 

comunicativo das organizações e suas atividades específicas.

       
            

Fonte: KOPPLIN e FERRARETTO, 2001

Kopplin e Ferraretto (2001) conclui que a Assessoria de Comunicação Social oferece 

um serviço especializado, coordenando as atividades de comunicação de um assessorado com 

seus públicos e estabelecendo políticas e estratégias que englobam iniciativas nas áreas do 

Jornalismo (Assessoria de Imprensa), Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. Ele diz 

ainda  que  é  fundamental  que  os  responsáveis  pelo  setor  estejam  em  contato  direto  e 
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permanente com a diretoria da organização, porque só assim terão condições de estabelecer as 

políticas e estratégias necessárias.

No campo profissional as funções e atividades de Relações Públicas e Assessores de 

Imprensa ainda se confundem e geram mal estar em várias instituições que não apresentam 

especificações  para  cada  um  deles  definidas  claramente.  Para  esclarecer  este  assunto  a 

Federação Nacional dos Jornalistas defende a seguinte posição: 

Em  função  de  alguns  conflitos  de  legislação  que  envolvem  as  atividades  de 
profissionais jornalistas e relações públicas, sobretudo no que diz respeito à questão 
de  quem  deve  responder  pela  edição  e  execução  de  publicações  jornalísticas 
empresariais,  tanto  o  Departamento  Jurídico  do  Sindicato  dos  Jornalistas 
Profissionais do estado de São Paulo quanto a Associação Brasileira de Imprensa 
elaboraram estudos, analisando a legislação sob os mais variados ângulos, os quais 
dão  conta  de  que  essa  é  uma  responsabilidade  privativa  dos  jornalistas 
profissionais. (FENAJ. Op. cit.p.35)  

Fica delimitado assim o campo de atuação de cada profissional, de acordo com suas 

habilidades desenvolvidas em sua formação acadêmica.

3.4- A evolução da comunicação organizacional no Brasil

Para Torquato (2004) a história da comunicação organizacional no Brasil é a própria 

história do desenvolvimento econômico, social e político nas últimas décadas. Na visão de 

Lopes (2003) este setor só veio a consolidação quando a democracia no país estabeleceu uma 

sociedade  civil  mais  atuante.  Ou  seja,  empresários,  políticos,  administradores  e  gerentes 

começaram  a  entender  que  as  informações  não  poderiam  estar  apenas  disponíveis,  mas 

precisariam ser utilizadas adequadamente como ferramenta de desenvolvimento institucional. 

No  entanto,  Jorge  Duarte  (2004)  afirma  que  o  primeiro  indício  concreto  de 

preocupação  com a  sistematização  da  divulgação  jornalística  na  área  pública  ocorreu  em 

1909,  quando  o  presidente  Nilo  Peçanha,  organizou  uma  estrutura  no  Ministério  da 

Agricultura, Indústria e Comércio e cria Secção de Publicações e Bibliotheca para integrar os 

serviços de atendimento, publicações,  informação e propaganda. O autor complementa sua 

pesquisa  dizendo  que  nos  anos  seguintes  o  setor  a  se  chamar  Serviço  de  Publicações  e 

Bibliotheca; Serviço de informações e Bibliotheca e Serviço de informações e Divulgação, 

tem a responsabilidade de atender as requisições oficiais e particulares sobre o ministério, e de 

preparar o Boletim que continha além de informações técnicas, uma sinopse de todos os atos 

do Governo. 

Já  em 1915  o  setor  é  definido  como  Serviço  de  Informações e  tem a  função  de 



divulgar, pela imprensa, em notas concisas, mas completas, que possam influenciar para o 

desenvolvimento da produção nacional. Com a presença dos redatores, durante os anos 30 o 

governo federal torna política do Estado o controle e disseminação de informações por meios 

de  comunicação  de  massa.  Nessa  época,  sob  o  governo  Provisório  é  estruturado  o 

Departamento Oficial de Publicidade (DPDC), reorganizado em Departamento Nacional de 

Propaganda (DNP) e chegou ao ápice no Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) e 

nos Departamentos Estaduais de Imprensa e Propaganda (Deips). Segundo Duarte (2003, p. 

83) “com os dois departamentos o governo estabelece uma superestrutura de manipulação de 

opinião pública por meio da censura, fiscalização, controle legal e distribuição em larga escala 

de noticiário laudatório.” 

Com a  substituição  do  DIP  pelo  Departamento  Nacional  de  Informações,  embora 

vinculado ao Ministério da Justiça, tratava da divulgação e atendimento a jornalistas de uma 

forma mais tranqüila até a chegada da Ditadura Militar. 

Duarte  (2003)  revela  que  nesta  época,  muitos  dos  redatores  públicos  exerciam 

atividades paralelas em veículos de comunicação. O sistema institucionalizado de cooptação, 

diga-se por vínculos com base em relação de troca de favores, corrupção ou subordinação de 

veículos de comunicação e jornalistas compromete a qualidade do trabalho e/ou serviço. Para 

Quintão (1993) o balizamento ético surgido com a regulamentação da profissão não impediu 

que metade dos repórteres credenciados no Congresso fossem funcionários da Câmara ou 

Senado. 

A  oferta  de  emprego  e  os  baixos  salários  ajudaram  a  estabelecer  um  ambiente 

favorável  para  o  surgimento  de  profissionais  com a  fama  de  assessores  de  comunicação 

vinculados  aos  órgãos  públicos  tidos  como  incompetentes,  bloqueadores  de  fluxo  de 

comunicação,  criadores  de  cortinas  de  fumaça,  porta-vozes  do  autoritarismo,  e  de  fazer 

jornalismo chapa-branca,  funcionando como barreira  para esconder  a  notícia.  Criando um 

preconceito com relação a profissão. 

No  setor  privado,  a  divulgação  institucional  surgiu  nos  anos  50,  com a  vinda  de 

empresas  estrangeiras  no  mercado  brasileiro,  notadamente  no  ramo  automobilístico  e  de 

higiene, que traziam a experiência de seus países. A assessoria de imprensa da Volkswagen é 

apontada como uma pioneira no Brasil. Sua estrutura formada em uma organização privada 

para atuar o relacionamento planejado, sistematizado e permanente com a imprensa,  numa 

perspectiva estratégica. 

Um  fato  importante  na  evolução  da  comunicação  organizacional  no  Brasil  foi  a 

criação  da  atual  Associação  Brasileira  de  Comunicação  Empresarial,  fundada  como 



Associação  Brasileira  de  Editores  de  Revistas  e  Jornais  Empresariais  (ABERJE).  A 

associação  nasceu  em  1967,  para  estabelecer  referências  em  padrões  de  qualidade  para 

publicações  jornalísticas  empresariais,  visto  o  aumento  da  produção  de  publicações,  um 

mercado extra-redação promissor para jornalistas, proporcionando ascensão profissional. 

Torquato (2004) lembra ainda que na década de 60, na esteira da industrialização do 

Sudeste,  o  conceito  de  comunicação  empresarial  começava  a  correr  solto  e  as  empresas 

iniciaram um processo de interlocução com públicos mais diversos. 

Algumas poucas empresas, já naquela época, deram-se conta da existência de uma 
relação forte entre elas e a sociedade. As organizações preocupavam-se em dizer 
aos  empregados  que  deveriam orgulhar-se do lugar  em que trabalhavam.  E em 
demonstrar claramente aos consumidores que fabricavam produtos bons e serviços 
de  qualidade.  Por  isso,  consideravam-se  honestas  e  merecedoras  de  confiança. 
(TORQUATO, 2004)

Neste contexto, a década de 1960 era considerada, pelo publicitário americano David 

Ogilvy, como a década de imagem. Consolidava-se assim o sistema híbrido entre a imagem 

de produto e a imagem institucional. Nas décadas seguintes, de 70 e 80, a comunicação já 

assumia a escala de posicionamento estratégico nas organizações.  Nori (1990) afirma que 

neste período o mercado de consumo já estava consolidado e o fim do autoritarismo militar, 

determina, para as organizações, o período em que mais importante era ter bom trânsito junto 

as autoridades. Duarte (2003) confirma este pensamento mostrando a importância de outros 

movimentos.

O ressurgimento da democracia, o movimento sindical, e a liberdade de imprensa, 
novos padrões de competitividade e o prenúncio de maior exigência quanto aos 
direitos sociais e dos consumidores fazem as empresas e instituições necessitarem 
comunicar-se com a sociedade e seus diversos segmentos. (DUARTE, 2003, p.87)

Os  exemplos  de  empresas  como  a  Rhodia  incentivaram  o  investimento  em 

comunicação,  aliado  a  postura  de  organização  aberta  à  sociedade  trazia  o  retorno  em 

credibilidade,  visibilidade,  e poderia ajudar na consecução dos objetivos empresariais.  Em 

1985,  a  Rhodia  lançou seu  Plano de Comunicação  Social  caracterizado  como política  de 

Portas Abertas.  

Na  avaliação  de  Bueno  (1995,  p.9),  “a  comunicação  deixa  de  ser  ‘perfumaria’, 

ganhando entranhas da administração pública e privada e extrapola os limites dos tradicionais 

‘jornaizinhos’  internos  para  assumir  status de  um  complexo  poderoso,  intrinsecamente 

vinculado a chamada estratégia negocial”.  Assim, Duarte (2003) conclui que, na década de 



80 organizações de todo tipo buscam profissionais para estabelecer ligações com a imprensa e 

para produzir instrumentos de comunicação. 

No âmbito das organizações, percebia-se ênfase aos valores do associativismo e da 

solidariedade  como  alavanca  de  mobilização  e  eixo  estratégico  de  arregimentação  dos 

trabalhadores em torno da meta de dar o melhor de si à organização.

3.5- Assessoria de imprensa nas instituições filantrópicas

Na  “democratização  do  acesso  à  mídia  e  o  papel  das  ONGs”,  Oliveira  (1996) 

conceitua o que é uma assessoria de imprensa nas organizações não-governamentais e qual o 

campo de atuação além de fazer um paralelo com o relacionamento com a mídia. Segundo 

Oliveira, a definição do sociólogo Herbet de Souza, o Betinho, vem de encontro as atividades 

desenvolvidas  pelas  organizações,  “as  ONGs se  definem pelo  que  não são  (...  )  não  são 

governo, não são empresas, não são partidos, nem igreja, nem sindicatos. São seres políticos 

diferentes,  são autônomos e independentes”.  Com a função de discutir  e propor, junto ao 

Estado, políticas públicas e sociais voltadas para a diminuição da exclusão e da desigualdade. 

Dentro deste contexto se encaixa a instituição estudada,  o que justifica a aproximação de 

conceitos, nos quais quanto ao acesso à mídia as organizações não pode receber nenhum tipo 

de restrição, e sim atender a todos os veículos de comunicação.

O trabalho do assessor de imprensa em uma ONG não se limita à imprensa, mas a 
um amplo campo de troca de informações entre diferentes atores sociais envolvidos 
na ação destas entidades, incluindo todas as formas alternativas em que estas trocas  
são  possíveis:  correio  eletrônico,  imprensa  “nanica”  ou  alternativa,  sindicatos, 
associações, programas de rádios comunitárias e até o boca-a-boca. (OLIVEIRA, 
1996, p.30)

A autora fala que a grande imprensa, no Brasil, dá pouco espaço ao trabalho realizado 

pelos movimentos sociais, como também é preconceituosa, faz criticas sem conhecer a fundo 

o trabalho realizado e quando é capaz de ceder este espaço, inviabiliza que haja continuidade 

no acompanhamento das ações.

Uma verdadeira democracia pressupõe uma imprensa plural, ética e acessível. Por 
isso, é tão importante que os movimentos sociais organizados estejam capacitados  
para a compreensão de como forma funciona a relação com a grande imprensa e 
como buscar  outros  meios  para  a permanente  circulação  de informações.  Nesse 
sentido,  o  papel  do  assessor  de  imprensa  é  imprescindível,  pois  será  ele  quem 
estabelecerá este elo. Ao contrário de outros segmentos, a assessoria de imprensa 
das ONGs não pretende somente dar visibilidade à instituição, mas principalmente, 



difundir  questões  de  interesse  destes  movimentos  e  comunidades  diretamente 
atingidas. (OLIVEIRA, 1996, p.31) 

Instituímos  ainda  o  exemplo  de  assessoramento  à  imprensa  pelo  Movimento  Sem 

Terra,  relatado  por  Débora  Lerrer  em  seu  artigo2,  que  conta  sua  experiência  junto  ao 

movimento, primeiro como voluntária no Setor de Documentação e atual Secretária Nacional 

do MST, editando o Jornal Sem Terra. 

Em primeiro plano ela afirma que, de certa forma, todos os militantes fazem assessoria 

de imprensa. No entanto foi estabelecida a função do assessor, que desempenha as mesmas 

funções que em organizações empresarias.

A “ponte”, a mediação feita pelo assessor de imprensa fica mais no sentido de ser 
uma  referência,  um  contato  ao  qual  os  jornalistas  têm  acesso  para  ter  as 
informações confiáveis sobre a conjuntura do movimento. Mas nem sempre é ele 
quem está mais por dentro do que está acontecendo. Muitas coisas acontecem em 
torno do MST e, dependendo das circunstâncias, o jornalista e o próprio assessor de 
imprensa têm que cumprir com sua irremediável tarefa: ir atrás das informações. 
(LERRER, 1996, p.153). 

Lerrer revela que a experiência de assessoria de imprensa não é nova para o MST. Só 

não tinha esse nome. Praticamente, desde que o movimento começou a surgir, no início dos 

anos 80, o contato com a imprensa sempre foi peça-chave na divulgação das lutas. Assim, a 

atual relação do MST com a grande imprensa nacional, sediada, sobretudo em São Paulo e 

Brasília, tem gerado uma boa repercussão na sociedade. Na medida em que os jornalistas vão 

desvelando e reconhecendo o movimento, o Brasil vai tomando consciência da existência de 

um movimento de genuinamente popular e que prova que é possível o povo brasileiro se 

organizar para reivindicar mudanças. Outra vantagem desta relação é o fato de ela desafiar, 

uma vez que reflete  uma realidade  que nem mesmo os integrantes  do movimento  tinham 

percebido, e isso implica em avanço na medida em que conserva e transforma o mundo social. 

3.6- Filantropia empresarial e/ou responsabilidade social

Os  conceitos  e  funções  da  filantropia  empresarial  estão  atrelados  às  atividades 

desenvolvidas  em busca do cumprimento  da responsabilidade  social.  Pois,  cada  vez  mais 

organizações e empresas desenvolvem a filantropia, visto a exigência do mercado consumidor 

que cobra um posicionamento voltado para as causas sociais.

2 Publicado em Assessoria de Imprensa: o papel do assessor. Coordenação editorial de Rosa Moreira e Eliane  
Ulhôa. Brasília: Fenaj, 1996.



A nova ‘consciência social’ empresarial ou ‘empresa cidadã’ nada mais é do que 
uma  nova  modalidade  do  capital  para  incrementar  sua  lucratividade.  Possível 
graças ao recurso à filantropia empresarial, que busca: obter isenção de impostos e 
subsídios estatais,  melhorar  a imagem da empresa  e manter  a  ‘harmonia social, 
além de promover a aceitação pela comunidade da presença da empresa e de seus 
eventuais prejuízos sociais ou ambientais. (MONTAÑO, 2002, p.11).

No entanto,  muitas  empresas  têm restrição à expressão ‘filantropia’  e procuram se 

adjetivar como Estratégia de investimento social privado, Cidadania Empresarial,  Empresa 

Cidadã ou Empresa Voluntária. Beghin (2005) complementa dizendo que nos anos 90 a ‘Ação 

de  Cidadania’  evocou  o  sentimento  de  solidariedade  nacional  em favor  dos  excluídos  e 

promoveu inúmeras distribuições de alimentos, impulsionados pelo sentimento de indignação 

contra a fome, miséria e a exclusão. 

Kunsch (2003), por sua vez,  acredita  que o sistema comunicacional  é fundamental 

para  o  processamento  das  funções  administrativas  internas  e  do  relacionamento  das 

organizações com o meio externo. 

Contribuir para o cumprimento dos objetivos globais e da responsabilidade social  
das organizações,  mediante o desempenho de funções e atividades específicas,  é 
outro  desafio  constante  a  ser  considerado  como  meta  das  relações  públicas. 
(KUNSCH, 2003, p.70)

Contudo cabe  as  organizações  se  valerem de  serviços  integrados,  pautando-se  por 

políticas que privilegiem o estabelecimento de canais de comunicação com os públicos a elas 

vinculados  e  à  abertura  das  fontes  estabelecendo  transparência  nas  ações  como  objetivo 

fundamental para que as organizações possam se relacionar com a sociedade e contribuir para 

a construção da cidadania na perspectiva da responsabilidade social.  

A autora faz ainda um quadro demonstrativo com as diferenças entre  filantropia e 

compromisso social:

Filantropia Responsabilidade Social
Motivação humanitária Sentimento de responsabilidade
Participação reativa Participação proativa
Doador Ações integradas
A ação parte particularmente do dirigente dando 

como resultado a gratificação pessoal.

Incorporada  na  cultura  da  empresa  e  envolve 

todos  os  colaboradores  e  tem como resultados 

pré-estabelecidos  a  transparência  na  atuação  e 

busca multiplicar a iniciativa. 
Sem a preocupação  em associar  a  imagem da Complementa-se a ação do Estado numa relação 



empresa  com a  ação  social  nem relacionar-se 

com o Estado.

de parceria e controle. 

Fonte: KUNSCH, 2003

Outros  autores  como  Sconlon,  complementam  a  idéia  de  Kunsch  levantando 
conceitos: 

Responsabilidade social pode ser definida como uma de parte da empresa para com 
a  sociedade.  Tais  obrigações  podem  ser  muito  complexas  e  estão  em  debate 
contínuo  atualmente,  dividida  em  como  ações  de  serviço  comunitário, 
governamental,  doações  educacionais  e  filantrópicas  ou  controle  ambiental. 
(SCONLON, apud KUNSH, 1979, p.52)

Grajew (2000)  diz  ainda  que  a  responsabilidade  social  nas  empresas  ultrapassa  a 

geração  de  empregos,  o  pagamento  de  impostos,  a  implantação  de  ações  filantrópicas 

isoladas,  muitas  vezes  paliativas,  mas  ainda  assim  importantes  em  uma  sociedade 

profundamente  marcada  pela  desigualdade  e  que  privilegia  o  capital  em  detrimento  da 

dignidade humana. E para o Brasil de hoje a grande contribuição das empresas é colaborar 

para a construção de uma sociedade mais justa e ambientalmente sustentável.

Neste  contexto  está  se  formando  e  consolidando  uma  nova  consciência  no 

empresariado  brasileiro.  Cada  vez  mais  empresas  estão  percebendo  o  quanto  a 

responsabilidade é um termo que não está restrito somente às ações sociais e implica também 

em práticas  de diálogo e interação com os demais  públicos da empresa numa perspectiva 

sistêmica e abrangente que é preciso ser incorporada nos processos de gestão.  

As pesquisas realizadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) têm 

revelado que os investimentos das empresas brasileiras em projetos sociais estão crescendo. 

Dados do último levantamento publicados no jornal  O Estado de São Paulo, no dia 16 de 

abril  de 2002,  registram que de 1.800 empresas  nas  diversas  regiões  do país,  59% delas 

investem no social.  
As  organizações  descobrem  que  sua  missão  não  é  apenas  produzir  e  prestar 
serviços em função de um balanço econômico, mas que têm de pensar também no 
balanço social. Os investimentos feitos certamente estão dando grande retorno em 
termos  de  aperfeiçoamento  do  conceito  institucional  e  de  construção  de  uma 
identidade  corporativa  mais  forte  e  perene.  E  muitos  segmentos  sociais  antes 
esquecidos pelo poder público e econômico passam a ser vistos com outros olhos, 
não como destinatários de mero assistencialismo, mas como agentes do processo de 
construção da cidadania. (KUNSCH, 2003, p.133)

Na APAE de Mossoró o que se verifica é um valor maior de contribuições de pessoa 

física,  particulares do que de empresas.  Contudo para incentivar  e valorizar as “Empresas 

Amigas da APAE”, foi desenvolvido um selo em reconhecimento, agradecimento e premiação 

pública às empresas contribuintes e colaboradoras. 



IV. IMPLANTANDO UMA ASSESSORIA DE IMPRENSA 

O mercado  hoje  é  constituído  por  uma miríade  de  pequenas  empresas  ou  mesmo 

empresas individuais, quando não por profissionais, prestadores de serviço, que ficam fora da 

mídia diária e transformam-se em divulgadores, mais do que assessores de imprensa, valendo-

se  de  sua  experiência  profissional  para  atender  desde  empresas  privadas  e  até  órgãos 

governamentais e sem fins lucrativos.

A  implantação  de  uma  Assessoria  de  imprensa  engloba  várias  discussões,  que 

abordam principalmente  a  questão  do  planejamento,  necessidade,  ética  e  profissionalismo 

além da disponibilidade de recursos materiais, infra-estrutura ideal e humana. A gestão em 

comunicação  deve  ser  regida  por  parâmetros  comprovados  em  pesquisas  de  campo 

desenvolvidas com o objetivo de investigar a viabilidade do mercado e calcular os riscos, 

prevendo estratégias de superação de possíveis crises.

4.1- Planejamento estratégico direcionado para assessoria de imprensa

Inúmeras  análises  têm  sido  realizadas  para  explicar  a  crescente  necessidade  de 

planejamento  demonstrada  pelos  governos  nacionais  como  pela  iniciativa  privada.  Uma 

verdadeira moda se apossou das pessoas, inclusive no seu vocabulário diário, onde expressões 

como  planejar  viagens,  elaborar  planos  de  vida,  projetos  de  compra  de  casa  etc.,  são 

constantemente pronunciados.  Assim,  ensaiar o controle  da vida futura,  tentar  dominar  os 

fatores  aleatórios  às  decisões  humanas,  garantir  a  realização  de  suas  aspirações,  torna-se 

quase uma obsessão individual  e social,  uma manifestação honesta de prever a autoria da 

história,  de  se  buscar  que  o  homem  seja  o  autor  do  seu  destino.  Bodenave  e  Carvalho 

escrevem que:

Os indivíduos e/ou grupos sociais desejam ampliar a sua capacidade de intervir 
voluntariamente na história; desejam transformar a sua práxis num viver critico e 
socialmente humanizador; procuram aumentar sua “racionalidade” através da ação 
planejada, seja pessoal, de família ou do grupo a que pertença. (BORDENAVE e 
CARVALHO, 1979, p.141)

Estes autores justificam também a necessidade do planejamento, especificamente para 

um profissional que atua em assessoria imprensa.



Pela necessidade de se desenvolver uma racionalidade na ação futura apoiada em 
processos decisórios suficientemente lógicos (de preferência científicos) capazes de 
minimizarem  os  erros  e  maximizarem  o  uso  alternativo  dos  recursos  à  sua 
disposição; 
Pela necessidade de aumentar a eficiência e a eficácia da ação para a consecução 
dos objetivos da empresa em que trabalha (do ponto de vista ideológico sua opção 
realizou-se  quando  do  ingresso  na  referida  empresa  e  identificação  de  seus 
objetivos profissionais com o daquela instituição). (BORDENAVE e CARVALHO, 
1979, p.143)

Antes mesmo de apresentar definições de planejamento, roteiros e sua relevância no 

trabalho do assessor de imprensa é preciso considerá-lo como um ato de inteligência,  um 

modo de pensar sobre determinada situação ou realidade, enfim como um processo racional-

lógico,  que  pressupõe  estudos,  questionamentos,  diagnósticos,  tomadas  de  decisões, 

estabelecimento de objetivos, estratégias, alocação de recursos e curso de ações.  

O planejamento é inerente ao processo de gestão estratégica e para compreender sua 

natureza  essencial,  de acordo com Koontz e  O´Donnell  (1982,  p.  205),  além de  Oliveira 

(2002, 69), levam em consideração quatro princípios básicos:

• a contribuição aos objetivos;

• a função de precedência

• a abrangência e 

• a eficiência, leia-se eficácia e efetividade. 

Para  Emery  (1972,  p.210),  o  planejamento  proporciona  a  base  fundamental  da 

coordenação dentro da organização e os planos representam as mensagens por meio das quais 

o  sistema  se  comunica  com  as  unidade  da  organização.  Evitando  que  as  ações  das 

organizações  sejam executadas  ao  acaso,  sem  qualquer  preocupação  com  a  eficiência,  a 

eficácia e a efetividade para o alcance dos resultados.

No quadro abaixo Kunsch (2003, 219) vem apresentar as etapas de qualquer processo 

de planejamento:

Identificação da realidade situacional (decisão, necessidade ou problema);

Levantamento de informações (procedimento técnico);

Análise de dados e construção de um diagnóstico;

Identificação dos públicos envolvidos;

Determinação de objetivos e metas;

Adoção de estratégias;

Previsão de formas alternativas de ação;



Estabelecimento de ações necessárias;

Definição de recursos a serem alocados;

Fixação de técnicas de controle;

Implantação do planejamento;

Avaliação dos resultados.
Fonte: KUNSCH, 2003. 

Kunsch  faz  ainda  um  levantamento  histórico  e  descobriu  que  o  planejamento 

estratégico  surgiu  em  fins  da  década  de  1950  e  inicio  de  60,  como  uma  resposta  das 

organizações  para fazer  frente  aos  novos desafios  ambientais  e  as  mudanças  que vinham 

ocorrendo na época no macro ambiente social. E conclui que a comunicação tem uma função 

estratégica  de  resultados,  isso  é,  agregar  valores  e  ajudar  as  organizações  a  cumprir  sua 

missão e concretizar sua visão. Deste modo, as organizações modernas, para se posicionarem 

perante  a  sociedade  e  fazer  frente  a  todos  os  desafios  da  complexidade  contemporânea, 

precisam planejar, administrar e pensar estrategicamente a sua comunicação. Viabilizada a 

partir da consciência gerencial, técnica ou administrativa, ocupando um espaço subordinado a 

cúpula diretiva com capacidade de executivo principal além de valorização de uma cultura 

coorporativa.

   Nas assessorias de imprensa o planejamento assume a função de evitar que situações 

inesperadas  e  desagradáveis,  estabelecendo uma situação de crise.  O planejamento  será o 

instrumento  pelo  qual  será  apresentado  o  plano  de  trabalho,  onde  fique  claro  o  tipo  de 

assessoria que pretende realizar, facilitando não só a seleção do profissional a ser contratado, 

como também a posterior execução das atividades.

Segundo Carvalho,

O plano difere do projeto essencialmente no que se refere à amplitude do objeto. 
Enquanto o plano procura reunir um conjunto de elementos de decisões necessárias 
para  caracterizar  racionalmente  que  conduta  de  um  grupo  humano  ou  de  um 
conjunto  de  unidade  de  produção,  o  projeto  objetiva  o  estudo,  no  contexto  do 
planejamento,  seria  o  resultado  final  da  fase  (na  prática,  consubstanciado  em 
documentos). (CARVALHO, apud KUNSCH, 1979, p.222)

Já Rabaça e Barbosa (1987, p.468), diferem planejamento como o "ato de relacionar e 

avaliar informações e atividades - de forma ordenada e com lógico encadeamento entre elas - 

a serem executadas num prazo definido, visando à consecução de objetivos predeterminados", 

e  define  metas,  objetivos,  público-alvos  da  instituição  e,  acima  de  tudo,  as  políticas  de 

comunicação a serem adotadas, estas são as normas em que se fundamenta a atividade. Os 



planos por sua vez, são providências a serem tomadas para atingir as metas estabelecidas. 

Geralmente indicam o onde, o como e o porquê, definindo as atitudes a serem adotadas para 

prestar os  serviços  de  assessoria.  Por  fim,  as  estratégias  são  as  táticas  que  precisam ser 

aplicadas inesperadamente, com base nas diretrizes do projeto.   

No caso específico das assessorias Richers (1983, 22) propõe um modelo mais simples 

com quatro etapas para o processo de planejamento, análise, adaptação, ativação e avaliação. 

Na análise o assessor conhece a instituição, seus públicos e o contexto em que ela se insere. 

Na adaptação faz o ajustamento da realidade detectada anteriormente à projeção de ações 

necessárias, na qual será definida os planos e políticas. A fase da ativação é quando os planos 

são colocados em prática e a avaliação, tida como a etapa mais importante, por estudar os 

resultados  a  fim  de  constatar  se  foi  ou  não  os  mais  adequados,  permitindo  ainda  o 

aprimoramento na correção das eventuais falhas. 

Kopplin e Ferrareto (2001, 37), por sua vez, subdivide ainda a estrutura do plano de 

assessoria de imprensa nas seguintes etapas: 

• Apresentação – resumo do trabalho proposto;

• Objetivos – mostra o que se pretende atingir;

• Atividades – ações divididas em módulos; 

• Responsabilidade – encargos mediante contrato;

• Custos – orçamento geral;

• Referências - informações sobre a empresa de assessoria. 

E finaliza justificando que,

O objetivo de todo o processo de planejamento na área de Comunicação Social é a 
organização prévia e, depois, contínua do trabalho a ser realizado. Assim, o plano – 
instrumento que traduz para o papel estas intenções – deve ser estruturado de forma 
clara  concisa,  criando  um  elo  de  responsabilidade  entre  o  jornalista  e  o  seu 
assessorado. (KOPPLIN e FERRARETO, 2001, p.36) 

4.2- Por que investir em uma assessoria de imprensa?

De modo geral, há uma grande incompreensão em relação ao trabalho das assessorias 

de imprensa. Tanto do lado de quem contrata como de quem é contratado, já que ambos têm 

expectativas que, na maioria das vezes, jamais serão atendidas e que têm a origem em uma 

idéia distorcida sobre este tipo de trabalho. É o que acrescenta Martinez (2003, p. 220), diz 

também que geralmente as pessoas contratam um assessor e exigem resultados imediatos, ou 

ainda  por  pressões  políticas  e  pessoais  seguem  uma  indicação  de  profissionais  não 



qualificados. 

Martinez  (2003,  p.221)  destaca  ainda  que  as  assessorias  de  imprensa  não  operam 

sozinhas nem fazem milagres pela divulgação e pela imagem de pessoas ou instituições, mas a 

ausência  de  estruturas  eficientes  de  comunicação  pode  ser  responsável  por  perdas 

irrecuperáveis  para  empresas,  pessoas  e  instituições,  perdas  essas  significativas  tanto 

financeira como em imagem.

O  que  chamamos  aqui  de  “estruturas  eficientes  de  comunicação”  são  os 
departamentos ou coordenações de comunicação que, uma vez ‘brifadas’ sobre os 
caminhos, discursos e imagens a construir ou manter, bem como sobre os objetivos 
a serem atingidos em termos de opinião no mercado, trabalham com instrumentos 
de publicidade, propaganda, imprensa, marketing, planejamento de mídia, criação, 
informática, enfim, com uma rede de profissionais, conhecidos e tecnologias que se 
integram e são usadas para implementar as ações necessárias para chegar às metas 
pré-traçadas. (MARTINEZ, 2003, p.219) 

Ela diz também que em pleno século XXI, na “era pós-era-da-informação” inúmeras 

empresas  de  médio  e  grande  porte  ainda  vivem  de  soluções  caseiras  para  o  seu 

relacionamento com a imprensa. Nos Estados Unidos, as empresas perdem 300 bilhões de 

dólares por ano, ou 1/7 do PIB norte-americano, em virtude de crises com a opinião pública, o 

que poderia ser evitado. Os problemas das empresas que se tornam públicos por meio da 

mídia podem causar danos que vão gerar despesas adicionais de campanhas reparadoras, sem 

falar em gastos com advogados e perdas de clientes. 

Uma  boa  assessoria  de  imprensa,  no  entanto,  pode  significar  o  ganho  ou  a 
economia  de milhares  ou milhões de reais  quando trabalham com eficiência  as 
informações a serem divulgadas aos jornais e demais veículos jornalísticos, pelo 
planejamento sistemático de suas ações e em sintonia com os objetivos a serem 
atingidos. (MARTINEZ, 2003, p.221)

 

A autora  lembra  ainda  que  por  mais  que  se  fale  em planejamento  estratégico  da 

comunicação, do qual a assessoria de imprensa é parte fundamental, são poucas as empresas 

ou  entidades  que  entendem a  comunicação  dessa  maneira.  Os  empregadores  sempre  têm 

idéias maravilhosas e pretendem saber exatamente do que precisam, mesmo que essas idéias 

sejam  irrealistas,  inviáveis  e  muitas  vezes,  representam  o  “barato  que  sai  caro”.  “Essa 

criatividade desorganizada e amadora é um pesadelo para os profissionais de comunicação. O 

‘achismo’ é predador”. (MARTINEZ, 2003, p.222)

No entanto, cada vez mais empresários estão depositando confiança nos profissionais, 

que capacitados  mostram que o trabalho rende muitos  frutos positivos.  Edson Vaz Musa, 



presidente  da  Rhodia,  empresa  privada  do  setor  químico  que  foi  um  das  pioneiras  em 

implantar  o  setor  de  comunicação  no  Brasil,  ao  ser  indagado  sobre  o  assunto  tem uma 

resposta imediata: “a comunicação não é útil, ela é antes de tudo imprescindível”. Esta idéia 

comprova o reconhecimento do trabalho desenvolvido. Já Lopes (2003, p. 33) afirma que: 

“contratar e manter uma boa assessoria de comunicação social é o primeiro passo que toda 

empresa deve dar para conseguir se posicionar melhor no mercado”. 

O autor  complementa  seu raciocínio  sobre a  relevante  participação do assessor  de 

imprensa nas organizações afirmando também que:

Informações favoráveis e desfavoráveis todas as corporações vão ter em diversos 
momentos de suas  histórias.  O mais  importante  é  saber  como reagir  perante as 
circunstâncias  em  que  a  exposição  é  necessária  e  de  que  forma  organizar  as 
novidades  visando  atender  corretamente  às  exigências  da  opinião  pública  por 
intermédio  dos  meios  de  comunicação.  Existem  organizações  que  se  utilizam 
frequentemente desses meios, outras esporadicamente. (LOPES, 2003, p.32) 

Assim,  os  assessores  procuram mobilizar  os  meios  de  comunicação  em defesa  de 

determinados pontos de vista, já que as empresas têm na maior parte das vezes a imprensa 

como único meio de contato com a sociedade. Contudo Lopes explica o que fazer quando 

uma notícia não é publicada da maneira que se espera.

O  tão  sutil  “poder  de  influência”,  muito  mencionado  dentro  das  empresas  e 
praticamente  imposto  em  diversas  ocasiões,  é  um  equívoco  freqüente  que  se 
apresenta como uma barreira difícil de ser superada por determinados profissionais. 
Como chegar  para  o empresário  e  dizer  que  não somos donos dos veículos  de 
comunicação? E que por isso não “controlamos” o que vai sair ou não nas diversas  
editorias que compõem qualquer jornal ou nas programações variadas de emissoras 
de rádio ou Tv. E que nossas amizades nesses meios são significativas, sim, mas 
não para impor ou pressionar no sentido de projetar políticos e executivos ou tentar 
impedir  que uma informação polêmica  seja divulgada.  Fundamental  é  não abrir 
mão em nenhum momento do critério jornalístico para a avaliação da informação, 
mesmo que  isso  venha  a  contrariar  muitas  vezes  um determinado  assessorado. 
(LOPES, 2003, p.40)
 

Sobre o mercado brasileiro, de modo geral, Martinez (2003) conta que ele continua 

apegado à velha e tradicional  assessoria de imprensa com práticas da “conversa ao pé do 

ouvido”,  a  função  de  intermédio  de  assessoria  de  imprensa,  que  “sopra”  ao  ouvido  do 

jornalista a informação privilegiada, que elege os amigos para dar a notícia em primeira mão, 

que só trabalha em função dos jornais, rádios e televisões de maior audiência, esquecendo que 

são duas as vertentes que asseguram uma boa divulgação: uma excelente listagem de veículos 

e um grande investimento em planejamento de mídia. 



O empresário brasileiro ainda é muito seduzido pela matéria  de jornal  e não se 
interessa por outras técnicas de comunicação. Embora muito se fale, é a assessoria  
de imprensa que sustenta o mercado.  Infelizmente,  houve pouca evolução neste 
sentido. (CONIN, 2002, p.27)

Portanto,  como lembra  Lopes  (2003),  cabe  ao  assessor  de  imprensa  “peneirar”  os 

assuntos que podem despertar interesse nos jornalistas, fazendo com que chegue às redações 

somente  aqueles  que  tenham um “gancho  jornalístico”  e  que  possam se  transformar  em 

matérias  interessantes,  tanto  para  os  meios  de  comunicação  quanto  para  as  empresas 

preocupadas em esclarecer a opinião pública sobre suas verdadeiras intenções.

4.2.1- A necessidade de uma assessoria de imprensa em instituições filantrópicas

Mais do que qualquer organização, as instituições filantrópicas, entenda-se entidades 

não governamentais, fundações, associações e demais entidades sem fins lucrativos em geral 

atendem  às  necessidades  específicas  de  determinados  públicos,  assim  para  estabelecer 

relações com a sociedade precisa do intermédio da mídia tanto para informar suas atividades e 

ações, como também para angariar verbas, já que a maioria delas sobrevive de doações.

Martinez (2003) vem confirmar esse conceito:

...os clubes de futebol, associações desportivas, ou as fundações de ensino, ou pelos 
direitos das crianças e adolescentes, as associações de moradores, de profissionais 
liberais,  sindicatos  e  partidos políticos,...,  são segmentos  da sociedade,  públicos 
específicos,  que  falam sobre  seus  interesses  para  toda  a  sociedade,  que  tornam 
públicos  seus  problemas  e  sua  ansiedade  por  soluções.  Como  não  têm  fins 
lucrativos,  dependem  de  financiamento  para  sobreviver  e  muitas  entidades 
sobrevivem  com  orçamentos  bem  magros.  Ricas  ou  pobres,  elas  precisam  das 
assessorias de imprensa. (MARTINEZ, 2003, p.233) 

Ela fala ainda que a estrutura da assessoria de imprensa, deve seguir o modelo básico 

das assessorias implantadas nas empresas privadas e priorizar atividades que visem:

• Organizar seu contato com os jornalistas, que é a principal forma de estarem 

em constante contato com a sociedade;

• Informar seus públicos do que acontece em seu segmento, sobretudo porque 

sobrevivem  do  financiamento  e  os  recursos  dependem  dos  resultados  que 

conseguirem. Pois na maioria,  precisam prestar contas à sociedade de como 

estão sendo investidos e desenvolvidos seus trabalhos e dependem da mídia 

espontânea;

• Oferecer sempre um bom lead para a imprensa, sob pena de não conseguirem 



demonstrar a necessidade de terem sido criadas. 

Desta forma, todo e qualquer segmento da sociedade precisa de uma Assessoria de 

Imprensa, para servir de elo e dar as informações e permitir integração com seus públicos 

através da manutenção do contato com a mídia especializada, no caso da APAE motivados a 

conquistar mais um contribuinte. 

De  tal  modo  que,  a  preocupação  com  o  tratamento  com  a  imprensa  e  sua 

aproximação  venha  gerar  uma  boa  repercussão  não  só  por  um  momento  isolado,  mas 

caminhem para o estreitamento de laços com aqueles que fazem as editorias, acionando uma 

mídia  espontânea,  a  partir  da  credibilidade,  transparência  e  seriedade  nos  propósitos 

trabalhados e apresentados.

4.3- Comportamento ético

Como ciência do comportamento humano, a ética promove a realização internamente, 

que  leva  ao  bem comum.  Chagas  (2003 p.  209),  mostra  que  as  particularidades  do  agir 

eticamente em uma assessoria de imprensa é exercitada sob duas lealdades: à sociedade, como 

jornalista que é, e à instituição, como seu servidor. Não é raro sobrevêm choques e conflitos 

entre essas duas paralelas. 

Antes vamos fazer algumas comparações. Não raro normas éticas confundem-se com 

normas jurídicas, a diferença é que tudo o que está na lei deve ser cumprido, sob pena, ao 

tempo em que os princípios éticos só serão cumpridos se quisermos. Portanto dependem da 

utilização da nossa liberdade e  consciência,  pois ninguém vai  obrigar um indivíduo a ser 

ético.

Cada profissão tenha a sua ordem ou conselho, no qual são regidos seus direitos e 

deveres. Por analogia e ética jornalística define princípios e regras sobre o uso da liberdade de 

informação por parte dos profissionais de imprensa.

Segundo  o  Manual  dos  Jornalistas  em  Assessoria  de  Comunicação  (1998),  “o 

jornalista que atua em assessoria de comunicação é um jornalista como outro qualquer. Não é 

um profissional de marketing ou um lobista. E deve seguir o Código de Ética do Jornalista e 

assegurar a credibilidade de seu trabalho”. 

Chagas  (2003)  condena  a  prática  do  jabá  e  da  troca  de  favores  que  permite  o 

enriquecimento dos proprietários de jornais, revistas e emissoras de rádio e televisão, e assim 

servir a seus propósitos “vendendo até mesmo notícias como se vendem latas de sardinha” e 

alerta para a verdadeira função do jornalista:



É preciso corrigir as distorções: por meio da informação precisa e verdadeira, nossa 
finalidade ética maior será de informar amplamente a sociedade de tudo o que se 
passa nela... será assim que a sociedade terá condições de se aprimorar. (CHAGAS, 
2003, p. 211)

Partindo do princípio de que as assessorias de imprensa são conduzidas e integradas 

por jornalistas, quando não são, nem haverá que falar de ética,  porque constituir-se-ão, as 

assessorias de imprensa,  em simples repartições voltadas para os objetivos das respectivas 

instituições, públicas e privadas.

Os  jornalistas  que  trabalham  em  assessoria  de  comunicação  não  podem,  nem 
devem,  se  deixar  usar  por  assessorados/administradores  antiéticos  com intenção 
que não sejam divulgar, adequadamente, um produto ou serviço. Promoção pessoal 
à  exceção  de quando se assessora  uma personalidade.  Também não é tarefa  do 
assessor a expansão da publicidade comercial. (GOMES, 1998, p. 19)

Kopplin e Ferrareto faz as seguintes observações:

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 Assessoria de Imprensa. Em síntese, contrariam o Código de Ética da 
profissão e, não raro, prejudicam a imagem de quem é assessorado. (KOPPLIN e 
FERRARETO, 2001, p. 30)
 

Em seu dia-a-dia, o jornalista de assessoria deve pautar sua conduta pelo Código de 

Ética em vigor, aprovado pelo Congresso Nacional da categoria, em setembro de 1985, no Rio 

de  Janeiro.  Destaca-se  o  primeiro  capítulo  que  institui  um direito  básico  para  a  vida  em 

sociedade, o direito a informação em que pese a prestação da informação de forma correta, 

precisa e verdadeira. Leia-se na íntegra o capítulo:

 
Art. 1º-  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.  2º-  A  divulgação  da  informação,  precisa  e  correta,  é  dever  dos  meios  de 
comunicação pública, independente da natureza de sua propriedade.
Art.  3º- A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará 
pela real ocorrência dos fatos e terá por finalidade o interesse social e coletivo.
Art.  4º-  A  prestação  de  informações  pelas  instituições  públicas,  privadas  e 
particulares,  cujas  atividades  produzam  efeito  na  vida  em  sociedade,  é  uma 
obrigação social.
Art. 5º- A obstrução direta ou indireta à livre divulgação da informação e a aplicação 
de  censura  e  autocensura  são  um  delito  contra  a  sociedade.(KOPPLIN  e 
FERRARETTO, 2001, p.28)



Cabe ao jornalista, por sua vez, uma conduta condizente com a proposta de assegurar o 

direito  à  informação  evitando  o  favorecimento,  ouvindo  as  todas  as  pessoas  envolvidas, 

designados respectivamente pelos art. 7 º e 13 º. 

 
Art. 7º- 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. 13 º - O jornalista deve evitar a divulgação de fatos:
a) com interesse de favorecimento pessoal ou vantagens econômicas;
b) de caráter mórbido e contrários aos valores humanos;

O  ideal  é  que  o  jornalista  que  atua  em  assessoria  de  imprensa  se  dedique, 

exclusivamente, a atividade. Evitar a prática, ainda corrente, de acumular essa função com o 

exercício da profissão em veículos de comunicação. 

A dupla função é um dos aspectos mais polêmicos de 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 as seu assessorado; por outro, na 
entidade que assessora, favorecendo o veículo – seu outro emprego-, fornecendo-
lhe com exclusividade informações importantes. (FERRARETO, 2001, p. 30) 

No entanto, a forma mais indicada para evitar esse tipo de assessoria caracterizada 

como “jabá” é procurar uma editoria completamente diversa da área de assessoria. Por fim, 

Kopplin e Ferrareto (2001, p. 31) conclui que “a conduta ética valoriza a regularização do 

mercado e aumenta as possibilidades de emprego para os bons profissionais, servindo aos 

objetivos de uma sociedade que se pretende verdadeiramente justa”.

4.4- Infra-estrutura necessária

Kopplin  e  Ferraretto  (2001,  p.51)  vem  mostrar  que  existem,  basicamente,  três 

estruturas para a realização de atividade de assessoria de imprensa. São elas:

• Interna:  quando  a  instituição  organiza  uma  estrutura  própria  para  execução  dos 

serviços;

• Externa: quando os serviços são contratados de terceiros (empresas especializadas no 

ramo);

• Mista: quando a instituição possui em assessoria interna para realizar as atividades do 

dia-a-dia e contrata terceiros para a divulgação de eventos especiais.

Contudo, independente do sistema a ser utilizado, uma Assessoria de Imprensa deve 



possuir uma estrutura mínima para possibilitar a realização das atividades, abrangendo desde 

um espaço físico adequado até a disponibilidade de recursos materiais e humanos.

4.4.1- Alocação de recursos materiais

Ao organizar uma assessoria de imprensa interna a instituição deve reservar uma sala 

exclusiva para o setor.  O espaço físico ideal  é  sempre  aquele mais  próximo das salas  da 

diretoria e presidente, como também dos departamentos de Relações Públicas e Publicidade e 

Propaganda, se tiver. 

Segundo Martinez,

O  assessor  não  pode  estar  fisicamente  longe  (outro  andar,  outro  prédio,  outro 
bairro...).  Em  geral,  eles  participam  das  decisões  ou  dão  opinião  que  possam 
antecipar futuros problemas de imagem. A proximidade física facilita o fluxo de 
informações e a presteza das respostas. (MARTINEZ, 2003, p. 224)

Kopplin e Ferraretto  (2001) e Martinez (2003) congregam idéias sobre os recursos 

materiais para uma estrutura física mínima e aconselham que o assessor possa dispor de:

• Linhas de telefone independentes e celular;

• Computador com boa velocidade e capacidade de memória, conectado a  Internet 24 

horas e com acesso aos principais sites de noticias;

• Impressora,  scanner, aparelho e linha exclusiva para fax, foto copiadora e  zip drive 

(arquivos a serem enviados para gráfica ou que contenham fotos são pesados e não 

cabem em disquetes);

• Material  de  expediente,  como  caneta,  lápis,  borracha,  papel  oficio,  tesoura,  cola, 

régua, canetas hidrocor e marca textos, corretivos, clipes, grampo... 

• Televisão, rádio-gravador, videocassete, e acesso às televisões a cabo;

• Equipamento fotográfico, câmera digital e cartão de memória;

• Material  de  referência  e  apoio  para  eventuais  consultas,  dicionários  (Português  e 

outras  línguas,  de  sinônimos  e  antônimos,  de  regência  verbal,  entre  outros), 

gramáticas, almanaques e enciclopédias;

• Além  de  um  ambiente  para  reuniões  e  conversas  com  convidados,  visitantes  ou 

funcionários, a fim de preservar a privacidade do que será discutido.



Como também deve dispor de certos serviços:

• Programas de computador, software3s para editar textos, gráficos e tabelas, arquivo de 

fotos, desenhos e figuras, além de programador visual e diagramador e envio de fax 

automático por listagens;

• Assinaturas diárias dos jornais e revistas nacionais e locais, como também para acesso 

de sites de noticias, e das principais televisões a cabo;

• Serviço de clipping4 dos principais jornais, revistas e programas jornalísticos de rádio 

e televisão;

• Elaboração e gerenciamento de listagens das empresas jornalísticas de todo o país e 

dos  principais  sites  e  agências  de  noticiais  on  line5,  bem  como  dos  principais 

jornalistas responsáveis pelas editorias locais, setoriais e nacionais, chefes e editores 

de redação, repórter especiais.

A APAE mesmo já tendo instituído uma equipe para formar um setor de comunicação, 

este não possui os recursos necessários a sua efetiva atuação. O setor não tem um espaço 

físico definido e por isso, não tem equipamentos como computador e material de escritório 

utilizando-se dos aparelhos de outros setores, principalmente os administrativos.

4.4.2- Recursos Humanos: profissionais capacitados

O perfil dos profissionais a serem contratados para uma assessoria de imprensa deverá 

enquadrar-se ao tipo e volume de demanda por serviços que precisam. As empresas de 

grande visibilidade estão mais expostas, e as pequenas e médias são aquelas que estão 

presentes  apenas  em  mídias  especializadas  ou  em  nichos  setoriais  voltados  para  sua 

atividade. 

 
De preferência,  devem ter  mais  de um profissional  jornalista.  O assessor  chefe 
envolvido  com o  presidente  para  a  tarefa  de  pensar  estrategicamente  e  em dar 
respostas rápidas à sociedade pela imprensa... Seu adjunto estará envolvido com as 
diversas  áreas  da  empresa.  Dependendo  do  volume  da  demanda,  tanto  interna 
quanto externa pelo acompanhamento e divulgação de informações, serão precisos 
mais profissionais de apoio e atendimento. (MARTINEZ, 2003, p.225)

De modo geral uma assessoria deve contar com os seguintes profissionais:

3 Programas para fazer o computador funcionar.
4 Serviço de apuração, coleção, recorte (no caso dos jornais e revistas) e fornecimento diário, sistematizado, das 
notícias veiculadas sobre a empresa, na mídia. (BUENO, 2003,  P.405)
5 Em rede, ligado a Internet.



• Jornalistas, nas categorias de sênior, júnior e estagiário;

• Planejador gráfico, ilustrados, diagramador;

• Fotógrafos e Cinegrafista;

• Escuta;

• Secretária.

Kopplin e Ferraretto (2001) dizem ainda que,

Uma assessoria  de imprensa  deve  prever  a necessidade,  ainda,  de utilizar  outros 
serviços  prestados  por  terceiros,  por  exemplo,  gráficas  para  a  impressão  de 
formulários  ou  de  house-organs.  E,  no  caso  do  jornalista  que  abre  sua  própria 
empresa, também será exigida a organização administrativa, contábil e financeira,  
que poderá ser feita por funcionários ou entregues as empresas especializadas nestas 
áreas. (KOPPLIN e FERRARETTO, 2001, p.54)

Já o número de profissionais jornalistas atuantes vai depender da estrutura disponível e 

do fluxo de trabalho realizado. Eles devem ser devidamente habilitados para o exercício da 

profissão e que tenham, preferencialmente, amplo conhecimento sobre o trabalho jornalístico 

e uma razoável experiência anterior em meios de comunicação. 

Para  as  empresas  de  maior  visibilidade,  Martinez  (2003,  )  diz  que  o  assessor  de 

imprensa tem de ser versátil, político e dominar as informações sobre sua empresa, bem como 

sobre  o  contexto  em  que  está  inserida  no  mercado,  além  de  ter  um perfil  planejador  e 

estrategista,  ser  um verdadeiro  assessor  executivo.  Pois,  seu maior  desafio é  lidar  com o 

imprevisto e influenciar as decisões da corporação. 

A  autora  recomenda  ainda  para  ingressar  na  equipe  de  algumas  assessorias  de 

imprensa  um jornalista  “cibernético”,  ou  seja,  o  que  tem sua  formação  profissional  toda 

centrada no uso da informática, principalmente para as organizações que têm disponível uma 

página  na  Internet,  a  fim de  um acompanhamento  maior  na  atualização  das  informações 

divulgadas no site para o público em geral e à imprensa, e em particular sob pena de graves 

críticas por não estarem prestando o atendimento dedicado. 

Acreditem,  esse  é  um desgaste  muito  comum e  absolutamente  desnecessário  e 
previamente contornável! A perda de credibilidade pelas notinhas em jornais, rádio 
e o risco de sofrer uma denúncia na televisão é muito maior do que o investimento 
da empresa no profissional que evitará desastres como esse. (MARTINEZ, 2003, 
p.228 )

4.5- Como funciona uma assessoria de imprensa



Mesmo  estando  inseridas  dentro  de  empresas  as  assessorias  de  imprensa  não 

participam do processo de produção e sim na logística como facilitador,  um vendedor da 

imagem institucional e para exercer essa função tem uma rotina própria. Lopes (2003) narra 

como dar início o dia-a-dia do assessor de imprensa.

O  dia  começa  cedo  numa  assessoria  de  comunicação.  Junto  com as  primeiras 
informações  dos chamados  “jornais  falados”  ou  noticiários  radiofônicos,  alguns 
integrantes  já  estão  mobilizados  para  a  atividade  de  “radioescuta”.  Ao  mesmo 
tempo  outros  componentes  se  dedicam  à  primeira  leitura  dos  jornais  diários, 
selecionando as  principais  informações  de interesse  específico  da  empresa.  É o 
chamado ‘clipping’ ou boletim de recortes. (LOPES, 2003, p.51)

Martinez (2003, p. 225) aponta como próxima atividade do assessor uma conversa 

com o presidente sobre as notícias publicadas sobre a empresa, analisam como foi publicada e 

sua  repercussão.  Logo  depois  ele  define  as  ações  do  dia  segundo  as  necessidades  de 

divulgação da empresa e distribui as tarefas com sua equipe. Lopes (2003, p. 56) lembra que 

“um bom assessor de imprensa desde cedo já está ‘garimpando’ informações pela empresa”, 

com o objetivo de detectar informações que podem gerar notícias, esta estratégia serve para 

“alimentar”  os  meios  de  comunicação  mantendo  a  empresa  em evidência.  Além de  estar 

sempre  preparado  para  receber  visitas  seja  de  jornalistas  e  até  fornecedores  e  clientes, 

proporcionando uma visão geral do trabalho desenvolvido em sua empresa ou instituições.

Segundo  os  autores  como  no  período  da  tarde  é  mais  calmo,  normalmente  é 

aproveitado para elaborar releases, relatórios, atualização de mailing list6, que são os contatos 

rotineiros para um trabalho de divulgação e press kit, ou conjunto de brindes, textos, fotos e 

folderes. O assessor desenvolve com freqüência o acompanhamento das entrevistas, quando 

não  convida  e  organiza  pronunciamentos  de  forma  coletiva  ou  particular.  Além  da 

coordenação de eventos, mediante calendário de datas comemorativas.

Para um maior  monitoramento do desempenho das atividades  da assessoria,  Lopes 

(2003, p. 59) recomenda que sejam realizados relatórios, onde conste um relato cronológico e 

sucinto de todos os contatos mantidos e até mesmo cálculos em centímetros ou tempo de 

duração de uma matéria através de gráficos e percentuais comparando com o que seria gasto 

se fosse matéria paga. 

Isso pode até ser feito, mas não de uma forma comparativa com investimentos em 
Publicidade. É uma pratica incorreta: um informe publicitário jamais tem o mesmo 

6 Relação das informações sobre um espectro segmentado dos veículos de comunicação que interessam a uma 
assessoria de imprensa. 



efeito  de  uma matéria  jornalística,  as  características  são diferentes  e  devem ser 
observados os momentos certos para os dois casos. (LOPES, 2003, p. 58)

O relatório das atividades de uma assessoria de imprensa é uma ferramenta muito útil, 

já que é por meio dele que o assessorado vai poder visualizar tudo o que foi desenvolvido ao 

longo do período selecionado, durante um mês, por exemplo, e avaliar os resultados como 

satisfatórios ou não. É também a oportunidade de fazer sugestões e projeções, bem como a 

implementação de novas idéias e aquisição de equipamentos.

Quanto à elaboração de produtos de comunicação, tipo house organs7, fica a critério 

da disponibilidade orçamentária de cada instituição.  Para tanto são realizadas “reuniões de 

pauta como em qualquer jornal para definir quais os assuntos serão aproveitados ao longo da 

semana ou do mês, mas isso não inviabiliza a utilização de alguma informação no mesmo 

dia”. (LOPES, 2003, p. 61).  A preparação de um release8, por sua vez, requer conhecimentos 

técnicos  de  redação  empresarial  e  uma  excelente  noção  do  comportamento  das  diversas 

editorias,  em  busca  do  bom  aproveitamento  dos  textos  encaminhados,  observando 

principalmente o dead line9 de cada veículo.

4.6- O relacionamento assessorado X imprensa

Mesmo com a melhor equipe de comunicação o empresário não pode estar distante do 

processo  de  comunicação  de  sua  empresa.  Pois  ninguém  conhece  melhor  os  problemas, 

projetos e estratégias do que seu principal executivo. No entanto é sempre um desafio criar 

situações  interessantes  para  que  uma  empresa  ou  instituição  não  seja  esquecida, 

principalmente se as experiências com os meios de comunicação não forem positivas. Assim, 

nos  contatos  dos  representantes  da  instituição  com  os  jornalistas  dos  veículos  de 

comunicação, cabe ao assessor de imprensa tomar as providências necessárias para que se 

obtenham os melhores resultados de divulgação, e para que os jornalistas passem a considerá-

lo 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 de perguntas 
mais  embaraçosas.  Desacostumado  ao  sistema  de  trabalho  de  imprensa,  o 

7 Revistas customizadas. 
8 Material de divulgação produzido pela assessoria, escrito na forma jornalística embora não tenha finalidade de 
ser utilizado como texto pronto para a imprensa.
9 Horário de fechamento das matérias.



entrevistado  poderá  tomar  atitudes  que  geram  mal-  entendimentos  e, 
consequentemente,  problemas  na  divulgação  do  assunto  ou  mesmo  no  futuro 
relacionamento  da  instituição  com  os  veículos  de  comunicação.  (KOPPLIN  e 
FERRARETO, 2001, p. 47)

Para estabelecer um bom relacionamento do assessorado com a mídia o assessor deve 

instruí-lo sobre como tratar a imprensa e como se portar durante as entrevistas. As orientações 

devem incluir desde normas de procedimento moral até dicas de como agir, podendo ser feitas 

oralmente como também por escrito para que possa ser consultado pelo representante quando 

sentir necessidade e estiver se preparando para conceder uma entrevista.

Tanto Kopplin e Ferrareto (2001, p. 47) dão dicas para um bom relacionamento com a 

imprensa, que congregam os itens a seguir:

• O jornalista nunca pensa em prejudicar o entrevistado, até por que ele precisa 

de sua ajuda para que a matéria seja bem realizada;

• Atenda sempre com presteza e amistosamente os repórteres, mesmo que tenha 

perguntas desagradáveis e embaraçosas; 

• O entrevistado deve ser sempre  pontual  e ter  flexibilidade  para atender  um 

jornalista,  já  que  ele  não  consegue  marcar  uma  entrevista  com  muita 

antecedência;

• Esteja  sempre  muito  bem informado  sobre  o  tema  a  ser  tratado  durante  a 

entrevista,  com  o  máximo  de  dados  disponíveis  e  dê  respostas  claras  e 

objetivas evitando termos técnicos e chavões;

• Responda  sempre  todas  as  perguntas  mesmo  que  não  possa  fornecer  uma 

determinada informação, explicando a situação;

• As entrevistas para jornais, rádio e tv são apresentadas de forma diferente. No 

primeiro caso você tem um pouco mais de tempo e poderá acrescentar alguns 

detalhes, já na mídia eletrônica as falas precisam ser breves, claras e diretas;

• Jamais  exija  publicação  de  matérias.  Isso  além  de  ser  extremamente 

desagradável  interfere  na  rotina  de  liberdade  e  autonomia  do  profissional. 

Existem vários motivos para uma matéria não sair, desde problemas de espaço, 

horário, edição;

• Pedir para ler a matéria antes de ser publicada também causa constrangimento 

e coloca em cheque a capacidade e competência do jornalista;

• Se a matéria  sair  errada,  deve ser enviada uma carta  à redação para que o 

veículo reconheça o erro e repare a tempo;



Erbolato  (1991,  p.  173) configura  estes  conceitos  em apenas  um,  dizendo  que  “a 

própria  realização  profissional”  do  assessorado e  a  “cotação do seu trabalho na  bolsa  da 

imprensa dependem muito da imagem de isenção, confiança e escrupulosidade que ele cria no 

ambiente, realizando um trabalho sério e sem atritos”. 

Já  Kopplin  e  Ferrareto  (2001,  p.  50) lembra  ainda  que  “o  relacionamento  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 falta de entendimento entre 

ambos, o resultado será um trabalho de comunicação incompleto e ineficiente”. 

Assim,  o  assessor  configura-se  em  uma  pessoa  que  congregue  características  e 

habilidades  para  desempenhar  a  bem  a  ponte  de  ligação  do  assessorado  com  a  mídia, 

auxiliando de forma discreta, mas pontual propondo um ambiente de próspero com aqueles 

que fazem parte da opinião pública, favorecendo sempre a imagem do cliente. 

4.7- Produtos e serviços: os 5 “A” da assessoria de imprensa

Na nova realidade mercadológica a prática de assessoria de imprensa deixou de ser 

direcionada para a produção de um “jornalzinho”, para ser definida pela gestão dos fluxos de 

informação e relacionamento com as fontes e jornalistas. 

Ao  criar  conexões  com  outras  áreas  de  comunicação  ou  mesmo  expandir  sua 
atuação, os produtos e os serviços de uma assessoria de imprensa tornam-se mais 
diversificados.  Os  objetivos  deixam  de  ser  simples  exposição  na  mídia  para 
incorporar a noção de posicionamento estratégico da organização junto ao público 
interno  e  à  sociedade,  seja  com  fins  mercadológicos,  de  informação  ou, 
simplesmente,  imagem.  As  tarefas  e  os  desafios  ampliam-se,  exigindo  maior 
capacidade  de  criar  e  administrar  diferentes  instrumentos  de  comunicação. 
(DUARTE, 2003, p. 236)

Duarte (2003) aponta 34 itens como sugestão para produtos e serviços que podem ser 

realizados por uma Assessoria de Imprensa. São eles: 

• Acompanhamento de entrevistas;

• Administração da Assessoria de Imprensa;

• Apoio a eventos;

• Apoio a outras áreas;

• Arquivo de material jornalístico;

• Artigos;



• Atendimento à imprensa;

• Avaliação dos resultados;

• Banco de dados;

• Brindes;

• Capacitação de jornalistas;

• Clipping e análise do noticiário;

• Concursos de reportagem;

• Contatos estratégicos;

• Dossiê;

• Encontros fonte e jornalista;

• Entrevistas coletivas;

• Fotos;

• Jornal mural;

• Levantamento de pautas;

• Mailing10 ou cadastro de jornalistas;

• Manuais;

• Nota oficial;

• Pauta;

• Planejamento;

• Press-kit11;

• Publieditorial;

• Relatórios;

• Release;

• Site; 

• Textos em geral;

• Treinamento para fontes (Mídia training12);

• Veículos jornalísticos institucionais e Visitas dirigidas.

No entanto, selecionamos cinco casos que servem de sugestão para implementação no campo 

de pesquisa analisado, devido a necessidade de administrar, um bom atendimento a imprensa, 

10 Relação de todas as informações possíveis sobre os veículos de comunicação. Contém dados como o nome dos 
veículos e contatos.
11 Conjunto de textos, fotos, cópias de documentos e outros materiais para divulgação.
12 Cursos encomendados pelas assessorias de comunicação, com o objetivo de otimizar o contato das fontes da 
empresa com a mídia.



o  devido  arquivo  do  material  jornalístico  divulgado  de  interesse  para  a  APAE,  o  apoio 

planejado  a  eventos  e  a  avaliação  dos  resultados  como  forma  de  identificar  os  erros  e 

aprimorar o que foi desenvolvido.

4.7.1- Administrando assessoria de imprensa

Desorganização e descumprimento de prazos são características que uma boa assessoria de 

imprensa não pode ter. O assessor tem que atuar, mesmo com uma estrutura mínima, com 

habilidade,  conhecimento  e  postura  típicos  de  gerente.  Duarte  (2003)  define  ainda  que  o 

assessor deve ter:

Bom trânsito em todos os níveis hierárquicos, noções de administração, estratégia 
empresarial, planejamento, conhecimento da cultura e da história da organização e 
dos papéis e poder dos integrantes. Além de um estrategista no uso da informação, o 
assessor passa a ser um gestor de recursos humanos, materiais e financeiros de sua 
área. (DUARTE, 2003, p. 238)

Desta forma, o relacionamento com os demais integrantes da organização deve ser tão bom 

quanto o que mantém sua rede externa nos veículos de comunicação.

Como já foi mencionado, a comunicação na APAE de Mossoró, que constitui nosso campo 

de  pesquisa,  esbarra  na falta  de um profissional  designado a exercer  as  reais  funções  de 

assessor.  A assessoria  de imprensa  deve ingressar  de forma a  integrar  todos os  públicos, 

internos e externos,  e tornar a informação acessível.  Para isso, precisa ele  primeiramente, 

saber como funciona a instituição e conhecer cada membro para só então ter facilidade de 

dialogar sobre suas reais pretensões. 

A  administração  especificamente  das  atividades  do  pequeno  e  incipiente  setor  de 

comunicação é realizada aleatoriamente, por não existir um profissional para o gerenciamento 

de suas ações. Geralmente, a presidente acumula e assume também esta responsabilidade sem 

um acompanhamento sistemático, já que coordena outros setores.

 

4.7.2- Atendimento à imprensa

Segundo Duarte (2003, p. 240), o jornalista que exerce a função de assessor de imprensa 

“precisa ter atendimento rápido, personalizado e acesso a fontes de informação qualificadas”. 

O assessor passa ser a referência principal dos jornalistas, como ponte entre a redação dos 

jornais e a organização, agindo como um mediador. Isso implica trânsito facilitado com as 



fontes  de  informação,  conhecer  a  organização,  suas  políticas  e  atuação,  assim  como  o 

interesse dos jornalistas e saber orientar sobre seu atendimento.

Ele fala ainda que “a contratação de um profissional especificamente para lidar com a mídia 

implica  responsabilidade  de  garantir  um  atendimento  adequado  às  características  do 

jornalismo  e  a  manutenção  de  uma  convivência  transparente,  cordial  e  eficiente  com 

jornalistas”. 

 

4.7.3- Arquivo de material jornalístico

A necessidade de se obter com rapidez o currículo de um ex-diretor da organização, foto de 

um produto, de localizar uma matéria publicada há alguns anos, justifica a realização de um 

arquivo  interno.  “Se  considerarmos  que  são  poucas  as  organizações  que  dispõem  de 

bibliotecas, arquivos e museus corporativos e, que na maioria dos casos as informações ficam 

espalhadas  em  diversos  departamentos  ou  mesmo  desprezadas  como  tempo”  (DUARTE, 

2003, 239).

Hoje com as possibilidades de armazenamento de banco de dados eletrônicos, em cds e pen 

drives popularizadas  e  acessíveis  ficou  bem  mais  fácil  guardam  adequadamente  fotos, 

folderes,  material  publicitário,  vídeos,  documentos,  relatórios,  publicações  empresariais  e 

recortes de maneira que possam ser de fácil localização.

O arquivamento do material que é veiculado na mídia é um dos pontos positivos sobre o 

trabalho relacionado a comunicação, que é desenvolvido na APAE. No entanto, ainda existe 

um ponto a ser observado. Muitas das matérias publicadas que foram recortadas não indicam 

sua data de edição e publicação. Assim, sabe-se em qual veículo foi divulgado, porém em 

vários  recortes  não  foi  catalogado  a data  em que foi  veiculada.  Nem mesmo existe  uma 

alternativa virtual, um clipping eletrônico que assegure a vida útil dos documentos no caso de 

possíveis acidentes.

4.7.4 - Apoio a eventos

Eventos são atividades típicas de relações públicas, porém quando são de interesse da mídia 

exige  uma  atenção  especial  dos  assessores  de  imprensa.  Principalmente  na  questão  do 

tratamento, planejando de acordo com as possibilidades e importância dada pelos veículos de 

comunicação,  a  fim de  obter  a  maior  repercussão  possível.  O  assessor  organiza  ainda  a 



recepção e encaminhamento de repórteres, elaboração de convites,  releases, distribuição de 

press kits são tradicionais.

 Na realidade em estudo os eventos são a principal porta de entrada para com a sociedade. È 

a partir dos eventos da divulgação de atividades extra-curriculares que a comunidade se sente 

estimulada a participar e até contribuir com a associação. Na semana do excepcional de 2007, 

foi realizada uma forte campanha para que a sociedade viesse conhecer a APAE de sua cidade 

e  o  resultado  desta  atividade  foi  muito  positiva.  Segundo,  a  coordenadora  da  campanha, 

Bárbara  Barroso,  terapeuta  operacional,  o  número  de  visitas  à  instituição  aumentou 

consideravelmente. 

Depois da participação na Feira Industrial e Comercial da Região Oeste (FICRO) 
um dos maiores eventos socio-econômico da região o fluxo de visitas passou de 
duas a três por semana, para dez a quinze por dia. Nós nos programamos para o 
evento,  mas  não  para  uma  demanda  como  esta.  Na  FICRO  realizamos  vários 
contatos até com empresas que sensibilizados com a campanha ‘conheça a APAE de 
sua  cidade’  vieram  comprovar  e  acabaram  encantados  com  o  trabalho  que  é 
desenvolvido aqui (BARROSO, em entrevista no dia 27 de agosto de 2007) 

Assim, pelo relato fica comprovado o retorno em uma ação bem planejada. 

4.7.5- Avaliação de resultados

Esta é uma atividade essencial da assessoria de imprensa. Como dito anteriormente é através 

da avaliação dos resultados que vamos diagnosticar pontos de melhoria e fazer projeções para 

atividades futuras. 

Contudo, Duarte (2003, p. 241) vem dizer que o “primeiro passo é ter clareza sobre o que o 

dirigente espera, suas expectativas com relação ao desempenho da assessoria” para não criar 

falsas  ilusões.  É sugere que a  avaliação  não seja  baseada  somente  na mídia,  considerada 

limitada e tende a ser enganosa, sendo preciso que o assessor crie um mecanismo de auto-

avaliação,  com o uso  de  formulários  e  métodos  qualitativos  de  entrevistas  aplicados  aos 

funcionários da instituição como forma de dá sugestões para melhorar o serviço.

Na instituição estudada não existe uma avaliação criteriosa com a elaboração de relatórios 

que especifique o que foi realizado e como além de apresentar quais os objetivos propostos 

foram atingidos ou não e por que. Através destes relatórios é possível obter uma visão mais 

ampla de toda a ação, constituindo fundamentação para justificar ou não ações semelhantes.

4.8 -    Novas tecnologias



As novas tecnologias vêm revolucionando as atividades nas empresas e instituições, tanto no 

arquivamento  de  dados  quanto  no  uso  de  instrumentos  de  comunicação,  que  através  da 

Internet atinge uma gama ilimitada de públicos. Segundo Nassar (2004) o comunicador não 

precisa se transformar num especialista em softwares  e  hardwares,  mas sim em um usuário 

dessas tecnologias, sobretudo enquanto mídias eficientes. Ele explica também o que leva a 

Internet a estar se popularizando como mídia.

Suas características mais importantes para atividade e o negócio da comunicação 
social são a facilidade operacional, o baixo custo de operação e a interatividade. Sua 
evolução  enquanto  ferramenta  praticamente  dispensa  o conhecimento  prévio das 
linguagens  computacionais  e  os  seus  programas  de  acesso  são  extremamente 
simples. (NASSAR, 2004, p.135)

O  autor  cita  ainda  outra  vantagem  da  mídia  tecnológica  como  a  liberação  de  linhas 

telefônicas e de fax, além da redução dos deslocamentos de pessoal que justificam a opção 

das empresas em colocar na rede os seus programas de comunicação social. Quando defende 

que “os velhos  press releases, sugestões de pautas, lançamentos de produtos, divulgação de 

eventos e mensagens de todo tipo já estão ali à disposição de forma instantânea e  on-line” 

(NASSAR, 2004, p. 136).

Para Gonçalves (2007) em seu artigo: Blogs corporativos: nova ferramenta de comunicação  

empresarial e/ou uma realidade ainda pouco brasileira vem dizer que a nova tendência de 

meio de comunicação nas organizações são os  blogs corporativos. E diz que se antes eles 

eram os diários virtuais, hoje eles estão tomando novo rumo e entraram, também no meio 

empresarial.  Contudo para embasar  seu estudo ele usa as palavras de Cipriani  (2006) que 

estipula algumas características do blog corporativo, são elas:

•Possui leitura agradável e cronológica;

•È fácil de fazer e manter;

•Custa pouco;

•Possui navegação intuitiva e simples;

•Abre espaço para comentários;

•Disponibiliza a troca de links;

•É personalizado;

•Faz parte de um nicho e é especialista;

•Demonstra o conhecimento da sua empresa e 



•Permite a criação de uma comunidade.

Gonçalves (2007) conclui, então, que a chegada dos blogs corporativos confirma que a rede 

criou um novo meio de comunicação empresarial, e, portanto as empresas que adquirirem este 

serviço devem estar preparadas para dá o retorno à opinião do público que acessa e deixa 

registrado  seu  comentário  e  aproveitar  as  sugestões  para  melhorar  seus  processos  e, 

consequentemente seus lucros.

Esta  é  uma  questão  a  ser  levantada  dentro  do  campo  de  estudo.  Pois,  sabe-se  que  a 

APAE/Mossoró  já  está  na  rede  através  do  site  padronizado  pela  Federação  Nacional  das 

APAEs. Contudo sua atualização é deficiente, principalmente por não ter um profissional que 

atenda a demanda. Entretanto, por iniciativa da equipe de comunicação informações sobre a 

instituição  já  estão  vendo  veiculadas  por  meio  de  um  blog e  ainda  participando  de 

comunidades  no  orkut13.  Porém,  deve-se  observar  que  este  canal  deve  ter  um 

acompanhamento diário, já que constitui um meio de interação e aproximação com o público 

numa dinâmica que envolve aspectos simples e ágeis tornam-se um diferencial se for dada a 

devida  atenção,  trazendo  e  garantindo  uma  boa  imagem da  instituição  perante  a  opinião 

pública. 

V. ANÁLISE DO CAMPO DE PESQUISA 
13 É um site que funciona como uma rede virtual de relacionamentos.



Serão apresentadas as pesquisas de campo propriamente ditas. A pesquisa social proposta 

utiliza o trabalho de campo, por meio da abordagem técnica da entrevista e da observação 

participativa citadas por Neto (1994, p.57). 

5.1-  A realidade da APAE/Mossoró

 A APAE/Mossoró funciona nos horários da manhã e tarde e integra os setores educacional e 

clínico, Escola da Criança e Centro Clínico de Reabilitação, com a missão estabelecida para a 

inclusão  social  dos  “especiais”  através  da  educação  e  acompanhamento  médico  a  fim de 

reintegrá-los ao convívio social. Distribuída numa área física que engloba 11 salas de aula, 4 

salas para atendimento médico, 12 salas a disposição da administração, além de cozinha e 

refeitório,  brinquedoteca,  laboratório  de  informática,  espaço  recreativo,  quadra  poli  - 

esportiva, lojinha e duas piscinas. 

Segundo ata de fundação, a Escola Casa da Criança foi fundada no dia 25 de março de 1974, 

com o objetivo de aprimorar o atendimento aos seus alunos oferecendo ensino regular, da 

educação infantil ao programa de educação de jovens e adultos (EJA) e de reforço. 

Já o Centro Clínico de Reabilitação que funciona desde março de 1980, disponibiliza as 

especialidades  médicas  de  clinico  geral,  psicologia,  psiquiatria,  pediatria,  fisioterapia, 

fonoaudiologia e serviço social.  Onde são oferecidos os serviços de oficina da linguagem, 

comunicação alternativa, tecnologia assistida, estimulação precoce, zooterapia e hidroterapia 

respiratória. Em 2006 foram 12.600 atendimentos e neste ano de fevereiro a agosto já foram 

oferecidos 12.883 atendimentos. 

Contudo para cumprir os encargos sociais dos 62 funcionários, a APAE/Mossoró conta com 

convênios  com  órgãos  públicos,  como  prefeitura  municipal  e  governo  do  Estado  que 

disponibilizam profissionais para a prestação de serviço. Na casa existem apenas 8 voluntários 

atuando na direção,  no entanto a grande maioria  é contratada,  o que acarreta  aumento na 

despesa mensal, que chega a um montante aproximado de cinqüenta mil reais, usados para o 

pagamento do salário dos contratados, com alimentação e manutenção.

Como se caracteriza  por ser uma instituição sem fins lucrativos,  portanto filantrópica,  a 

APAE  assume  seus  compromissos  financeiros  principalmente  com  recursos  advindos  de 

doação de particulares, realizadas através do trabalho de divulgação de telemarketing, sendo 

este o canal direto da instituição com a sociedade.



Buscando  maior  visibilidade  a  APAE formou  há  pouco  mais  de  três  meses  o  setor  de 

comunicação, composto pelas áreas de recursos humanos, projetos e captação de recursos, 

publicidade e marketing. Este setor nasceu focado nas atividades de divulgação, realizando 

campanhas publicitárias com o objetivo de sensibilizar o público a ir conhecer a APAE e 

torná-lo um contribuinte regular. 

De acordo com Neto (1994, p. 57) implementamos as abordagens técnicas da metodologia 

de trabalho de campo, através da entrevista e da observação participativa, foram realizadas as 

entrevistas  com  a  presidente,  professores  e  coordenadores  além  do  acompanhamento  de 

reuniões deliberativas com a equipe de comunicação, participando do dia-a-dia da instituição, 

vivenciando suas dificuldades. O setor é composto basicamente por duas estagiárias na área 

de marketing e uma em publicidade. Identificamos a função de cada área. O marketing realiza 

o  trabalho  de  contato  com  a  mídia  informando  as  ações  e  atendendo  a  população  que 

eventualmente faz visitas a instituição. Na publicidade fica estabelecida a criação de peças 

publicitárias como também campanhas promocionais.

Contudo o setor ainda passa por restrições, pois não tem a infra-estrutura física mínima para 

realizar seus trabalhos, uma vez que não ocupa uma sala, nem disponibiliza de computador 

próprio.

O material humano esbarra na falta de condições para desenvolver o trabalho com 
propriedade. No entanto, não faltam idéias para driblar as dificuldades e criar um 
ambiente adequado para o desenvolvimento da instituição. Pois, nos poucos meses 
de trabalho já podemos visualizar os resultados positivos. Nossa última ação foi a 
participação na FICRO. Está foi uma ótima oportunidade de divulgar a campanha 
‘Conheça a APAE de sua cidade’, que foi determinante para tornar público a nossa 
atuação  e  convidar  a  população  para  conhecer  a  casa.  Na  semana  seguinte  foi 
incrível o aumento do número de visitas. (BARROSO, 2007)14

No entanto, não existe hoje na APAE um profissional capacitado e/ou designado a fazer o 

trabalho de relacionamento com a mídia fornecendo-lhes dados ou alimentando as editorias 

especificas com releases. Constatou-se até mesmo a dificuldade em redigir um material para 

divulgação, que tivesse o “gancho” jornalístico. De acordo com a coordenação do setor de 

comunicação  um material  escrito  solicitado  por  um jornalista  demorou  três  dias  para  ser 

entregue. Mesmo assim, a diretora afirma que o relacionamento com a mídia mossoroense é 

considerado como excelente já que sempre é reservado um espaço quando solicitado. “Os 

meios de comunicação da cidade estão abertos as causas sociais e que a APAE em particular 

14 Bárbara Barroso é terapeuta ocupacional e trabalha na APAE coordenando o Setor de Comunicação, em 
entrevista realizada no dia 27/08/07.



recebe  atenção  especial  pela  credibilidade  de  suas  ações”,  confirma  Tereza  Araújo,  atual 

presidente da APAE em Mossoró.

Para complementar nossa pesquisa tivemos acesso a um estudo publicado pela Federação 

Nacional das APAEs para mostrar o posicionamento da marca APAE na memória e monitorar 

a  viabilidade  da  instituição  como  argumento  em  projetos  junto  a  iniciativa  privada  e  o 

governo, justificando assim investimentos.

A  pesquisa  foi  realizada  durante  um mês  e  utilizou  como  metodologia  a  aplicação  de 

questionário estruturado de auto preenchimento, enviado via web para pessoas cadastradas na 

base do painel nacional do Instituto Qualibest de Pesquisa de Mercado, que trabalhou com 

uma amostra total de  3.712 pessoas de todo o pais.

Os resultados foram favoráveis. Uma vez que 88% das pessoas disseram que conheciam a 

APAE, 94% acham que ela é uma instituição confiável e em média 77% dos entrevistados 

comprariam produtos com a marca da APAE. O que comprova uma ótima aceitação pelo 

público em geral.

Ilustração 1- Você conhece a APAE?                  Ilustração 2- Você compraria produtos 
com a
                                      marca APAE?

Sim  88%
Não 12%

Sim  77%
Não 23%

Fonte: Publicação da Federação Nacional das Apaes, Brasília, maio de 2007.

Tereza Araújo, a presidente atual da APAE local, acredita que a sociedade mossoroense esta 

dentro dessa estimativa, quando afirma que “a associação é vista com muita credibilidade, 

isso confirma a força de sua marca também no município, visto o apoio da comunidade”.

Mostra  também  a  idoneidade  na  prestação  de  conta  com  a  sociedade  periodicamente, 

divulgando o que está sendo feito, ou seja, onde estão sendo empregados os recursos e prova 

sua seriedade e  comprometimento,  tornando um campo fértil  e  de interesse das  empresas 

associarem suas marcas a essa filosofia e cumprir com sua responsabilidade social.  



VI- CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando que o terceiro setor, entenda-se as instituições filantrópicas, especificamente a 

estudada,  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  em Mossoró,  tem um papel 

fundamental  na realidade  social  local,  assistindo aos “especiais”  e ainda que sua marca  é 

estatisticamente  confirmada  como  uma  das  mais  fortes  no  mercado  brasileiro,  por  tornar 

público seu trabalho desenvolvido com ética e seriedade a implantação de uma assessoria de 

imprensa em sua estrutura organizacional torna-se comprovadamente necessária e viável.  

É bem verdade, como diz Bueno (2003, p.132) que as organizações não governamentais 

com finalidades sociais, “desfrutam de enorme prestígio, têm presença garantida na mídia e 

constitui-se  em  modelo  de  organização  moderna,  comprometida  com  o  exercício  da 

cidadania”. No entanto, o público está cada vez mais exigente e quer estar sempre informado 

sobre tudo o que acontece na instituição e principalmente o que esta sendo feito com a sua 

doação. O meio para que essa interação seja realizada com sucesso é com a mediação da 

mídia, através de matérias pautas pelos assessores que como conhecedor do funcionamento 

das duas organizações, institucional e comunicativa, passa a ser o elo objetivando atingir o 

maior número de pessoas, público em potencial para se tornar contribuinte. 

A APAE/Mossoró mostra-se aberta aos conceitos de comunicação quando durante o período 

da pesquisa, instituiu um setor especializado para tratar da difusão de informações. Entretanto, 

como a maioria das empresas a APAE esta cometendo um equivoco ao relacionar o marketing 

ao relacionamento com os públicos externos. De acordo com Nassar (2004),

Calcula-se que no mercado brasileiro mais de 2mil empresas já montaram os seus 
serviços  de  atendimento  ao  consumidor,  a  maioria  deles  apoiados  em  alguma 
ferramenta de informática. O contraponto é poucos estão sendo estruturados a partir 
do  planejamento  de  comunicação  social,  Na sua  maioria  e,  erroneamente,  estão 
atrelados ao marketing ou as áreas de pesquisa, situação que contribui para a perda 
de credibilidade desses serviços ou para uma atuação cujo eixo está baseado apenas 
numa visão voltada para as vendas. A conseqüência dessa miopia é que as empresas 
não trabalham de forma sistêmica as informações que os serviços captam junto a 
consumidores e sociedade. (NASSAR, 2004, p. 134)

Contudo  uma  medida  simples  como  a  incorporação  de  um profissional  capacitado  com 

habilidades  para  assumir  a  função  de  gestor  de  informações  permitiria  mais  espaço  na 

imprensa, e uma relação mais íntima com a sociedade, quando mostra de forma transparente 

seus propósitos, ações e necessidades. A sugestão é que aliado a um trabalho de interação do 

que acontece na instituição este material seja divulgado na mídia. Um caminho viável para 

este tipo de organização é a internet. Segundo Bueno (2004, p. 143) “para as organizações 



menores, com poucos recursos, a Internet tem propiciado condições para um trabalho efetivo, 

permitindo a disseminação de suas idéias, seja pelos sites próprios, seja pela participação de 

seus representantes em grupos de discussão que se multiplicam pelo mundo todo”. 

Assim, como a maior parte da receita que chega na APAE/Mossoró provem de doações o 

esforço  da  assessoria  de  imprensa  em  captar  recursos  deve  estar  no  empenho  de  seus 

profissionais em propiciar um clima favorável às doações, e ao mesmo tempo, favorecer o 

estabelecimento de relacionamentos duradouros com vários atores sociais, conscientizando-os 

de sua responsabilidade social e princípios de cidadania.  
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