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APRESENTAÇÃO
Lidar com a imprensa pode parecer espinhoso, especialmente aos
gestores públicos, principais alvos de questionamentos, cobranças e demais
solicitações diárias de repórteres e veículos de comunicação, que fazem o
papel de mediadores, interlocutores e fiscais da sociedade.
Mas é importante frisar que é dever dos gestores prestar contas à
população. E que o respeito e cooperação entre Estado e imprensa são
fundamentais para a manutenção da democracia.
Se é de interesse da imprensa cobrar informações sobre as ações
tomadas pelo Estado para enfrentar os problemas vivenciados pela
população, também precisa ser de interesse do Estado informar a imprensa de
tudo aquilo que está sendo feito para tal fim.
Como fonte oficial e primária da informação, o Estado possui uma
responsabilidade maior do que qualquer veículo da mídia externa. Tudo o que é
divulgado em nome do Estado - seja pela Secretaria Adjunta de Comunicação
ou por declarações dos gestores na imprensa – precisa ter o peso, a
veracidade e a credibilidade da instituição Governo do Estado de Mato Grosso.
Desta forma, é de suma importância que todos os gestores,
interlocutores e porta-vozes do Governo do Estado de Mato Grosso estejam
devidamente preparados para bem informar a imprensa e,
consequentemente, a sociedade.
E foi pensando nisso que a Secretaria Adjunta de Comunicação preparou
este “Manual de Relacionamento com a Imprensa”.
A cartilha traz orientações detalhadas de como lidar com jornalistas e
veículos de comunicação, como se preparar para entrevistas em diferentes
plataformas de mídia e como evitar armadilhas nas redes sociais, além de dar
dicas de gerenciamento de eventuais crises e de métodos para potencializar
na imprensa as ações da respectiva secretaria.
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RELACIONAMENTO
COM OS JORNALISTAS
Sempre tenha o domínio do assunto da entrevista a ser concedida.
Durante a entrevista, o ideal é cumprimentar não só o repórter, mas toda
a equipe (fotógrafo, cinegrafista, etc).
Não marcar e desmarcar em cima da hora.
Não pedir para ver/autorizar o conteúdo antes da publicação. É ofensivo.
Alinhar com a assessoria o que deve ser falado e de que forma deve ser
falado.
Se prepare para a entrevista com números e dados. Dê respostas firmes
aos questionamentos críticos. Não deixe pontas soltas que posam gerar
ruídos na mídia.
Não “enrole” ou dê respostas evasivas. Isso passa desconfiança ao
público.
Evite linguagem rebuscada, técnica.
Seja claro e não dê declarações dúbias.
Se receber perguntas constrangedoras ou ofensivas, não baixe ao nível
de quem perguntou. Lide com elegância e firmeza na situação.
Se não tiver certeza, não fale. Evite suposições e achismos que possam
comprometer a informação futuramente.
Evite dar prazos se o cumprimento deles não depender apenas de você.
Isso gera frustração e desgasta o Governo.
Antes de conceder uma entrevista, nunca questione ou peça para enviar
com antecedência quais as perguntas que serão feitas. Solicite apenas quais
temas serão abordados.
Se for falar algo que não queira que seja publicado, deixe claro que a
informação é “em off”.
Caso saia alguma informação equivocada na entrevista, informe ao
veículo/repórter a correção. Evite xingamentos, críticas nas redes sociais,
desqualificar o jornalista ou ameaças de processo.
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Se não puder conceder entrevista a um veículo, dê um prazo e/ou uma
justificativa.
Se não tiver conhecimento técnico sobre determinada pergunta,
esclareça que o questionamento não é de sua área, mas que irá buscar a
resposta. Não chute.
Se seu nome for um pouco complicado de escrever/pronunciar, confira
com o jornalista a grafia para não ter erro.
Evite ironias, sarcasmos ou indiretas. Soa mal.
Evite “vetar” determinados veículos por conta de posicionamentos
críticos à secretaria ou ao gestor. A relação da administração com a mídia é
muito instável. O veículo que hoje faz uma crítica amanhã pode fazer uma
matéria positiva. Lembre-se: quando o gestor cria
inimizade com o veículo, o principal prejudicado não é
o veículo, mas sim o gestor e a própria secretaria.
Alinhe sempre com o assessor qual o nível de
importância da informação que a secretaria está
disponibilizando, seja pelos veículos institucionais
ou por declarações na mídia. Há assuntos que por
mais que o gestor possa achar de extrema
importância, não o são para a imprensa.
Trate o repórter de igual para igual.
Nunca prometa exclusividade se for passar a
informação para outro veículo.
Evitar fazer juízo de valor de declarações
de outros agentes públicos. Se atente
sempre aos fatos.

100

95

75

25

5

0
MANUAL DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA - 5

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS
Dê prioridade aos pedidos de esclarecimento da imprensa. O tempo da
gestão não é o tempo da notícia. A notícia precisa de agilidade. Se não houver
um posicionamento rápido e certeiro, a imagem do órgão e do gestor pode ser
comprometida. É melhor esclarecer antes da notícia sair do que tentar
consertar a situação depois.
O esclarecimento precisa ser direto, didático e de fácil entendimento.
Não é eficaz jogar uma tonelada de informações técnicas ou fugir do assunto.

ENTREVISTAS PARA A TV
Combine qual será o tempo de entrevista, para poder administrar a
duração das respostas.
Evite roupas brancas e listradas.
Evite roupas extravagantes ou muito ousadas.
Se a entrevista for em estúdio, alterne a direção do olhar, ora para o
entrevistador, ora para a câmera.
Jamais levar texto escrito ou colinha.
Chegue com antecedência.
O equilíbrio é fundamental: não faça
movimentos excessivos ou girando a cadeira (se
a entrevista for sentado), mas também não fique
travado.
Controle os vícios de linguagem (ex: né, ta ok,
ta entendendo).
Seja sempre claro e objetivo.
Não se mostre irritado com perguntas mais
críticas. Responda com naturalidade.
Se o assunto for “quente”, evite marcar
entrevistas para a TV e a rádio após às 15h, e pela
manhã, após às 9h.
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ENTREVISTAS PARA A RÁDIO
Preparar a voz antes da entrevista, especialmente se o programa for
pela manhã, quando a voz ainda não foi muito exercitada. Dica: tomar água e
comer uma maçã, para limpar a voz.
O ouvinte da rádio nem sempre está com 100% de atenção (trânsito,
tarefas de casa ou outros afazeres realizados enquanto ouve). Por isso é
importante falar de forma mais didática e enfática do que habitualmente.
Falar de maneira mais lenta e pausada do que em entrevistas para a TV.
Explorar a entonação. O tom da entrevista terá que ser passado pela voz.

ENTREVISTAS PARA JORNAL/SITE
Pense sempre em frases de efeito que expliquem de forma simples os
temas abordados. Pense na manchete que a entrevista vai gerar: uma frase
curta, porém objetiva e que atraia a atenção do leitor de forma positiva.
Porém, evite chavões, senso comum ou palavras duvidosas ou de mau gosto.
Evite fazer rodeios no raciocínio. Fale um tema, conclua o tema, e aí pule
para o outro.
Evite fugir de temas. Vá preparado.
Evite ser monossilábico. Mesmo se a resposta for apenas um “sim”, ou
“não”, complemente com informações pertinentes.
Evite se estender demais ou ser prolixo.

ENTREVISTAS COLETIVAS
Aja com pontualidade.
Se for pela manhã, o mais cedo possível para dar tempo para as TVs
editarem o material até a edição do meio-dia. Se for à tarde, que seja no
começo da tarde para o material estar pronto para o jornal da noite.
Na entrevista filmada, responda as perguntas alternando o olhar para
todas as câmeras, em movimento de vai e volta. Evite responder olhando
apenas para o (a) jornalista que fez o questionamento.
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ENTREVISTAS POR TELEFONE

para

Se a ligação do jornalista for inesperada e não tiver conhecimento do
assunto questionado, peça para retornar após alguns minutos. Evite fazer
comentários sem estar com o assunto dominado.
Lembre-se que a entrevista ao telefone muitas vezes pode estar sendo
gravada. Jamais passe informações que não queira que seja publicada ou
comentários informais sobre algum assunto sem deixar claro que a
informação é “off”.
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REDES SOCIAIS
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Não confunda as redes sociais do órgão público com suas redes sociais
pessoais. As redes do órgão devem ser geridas apenas pela equipe que
produz e publica os conteúdos.
É preciso tomar cuidado ao emitir opiniões e com tudo o que for falar.
Tudo reflete no Governo. Comentário em rede social equivale a dar
declarações à imprensa. Mesmo que a publicação seja tirada do ar, as “prints”
continuam a circular pelas redes.
A internet não desliga: as redes sociais precisam de frequência e
acompanhamento intenso e diário.
Evite mandar informações por WhatsApp, Facebook e Instagram que
ainda não foram levadas à imprensa.
Compartilhamento de informações importantes sempre de maneira
formal, nunca por WhatsApp ou outros aplicativos de comunicação.
Fortaleça a segurança de suas redes. Use a autenticação de dois fatores.
Antes de criar um perfil ou uma página, consulte um assessor digital.
Se o seu perfil é público, tome cuidado. Contrate um assessor digital.
Se o perfil for privado, feche apenas para amigos.
Evite fazer postagens ou comentários em horário de trabalho.
Evite usar as redes sociais para discussões e polêmicas.
Cuidado com os erros de português.
Evite fotos com bebidas em excesso.
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Cuidado com o teor humorístico. O engraçado para uns pode ser ofensivo
para outros.
Faça um check-up das redes sociais para ocultar/excluir conteúdos
duvidosos.
Não mande nem aceite receber fotos íntimas, as chamadas “nudes”.
Compartilhar ou armazenar conteúdo íntimo de outras pessoas é crime.
Cuidado com o conteúdo curtido. Tudo pode ser visto, e algumas redes
expõem até mesmo seu comentário, páginas curtidas, curtidas em
comentários e fotos.

FOTOGRAFIAS
Se a foto da entrevista não ficou adequada (boca torta, cara esquisita ou
outro desajuste), solicite a troca com o repórter/veículo. Todavia, evite pedir a
troca de foto sob o argumento de que ficou “feio (a)”.
Em materiais produzidos juntamente com a assessoria, evite fotos
posadas ou que soam forçadas. Em uma reunião, por exemplo, é mais
produtivo utilizar uma foto dos membros debatendo a reunião do que eles em
pé um ao lado do outro sorrindo. Em uma declaração ou material que
destaque uma opinião ou ação do gestor, é mais válida uma foto do gestor
falando/gesticulando do que uma posada (sério ou sorrindo). A foto deve ter
cunho jornalístico.
Durante as reuniões e pautas em que houver cobertura fotográfica, seja
com imprensa do órgão ou de veículos externos, dê uma pausa no celular.
Ficar mexendo no celular transmite na foto a impressão de que não está
prestando atenção na reunião.
Evite ficar muito tempo cochichando ao pé do ouvido com a autoridade
ao lado. Uma porque transmite a sensação de desatenção com quem está
falando. Duas porque isso rende fotos que posteriormente a imprensa usa
quando quer dar um tom de “cumplicidade excessiva” ou “negociatas” entre as
autoridades clicadas.
Cuide da postura corporal. Nada de cochilar, bocejar, fazer expressão de
tédio, ou ficar com a coluna torta.

100

95

75

25

5

0
MANUAL DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA - 9

Evite ficar de braços cruzados. Isso passa a impressão de que está
fechado a ideias novas, contrariado ou emburrado.
Evite passar a mão no rosto. Também rende fotos desfavoráveis na
imprensa, usadas em possíveis situações de “vergonha”.

CUIDADOS COM A COMUNICAÇÃO
Ao contratar assessores de imprensa, priorize jornalistas e
comunicadores.
Mantenha contato direto com o assessor de imprensa. Ele é seu aliado.
Troque ideias e crie uma relação de confiança. Se não confia, troque. É
importante manter a assessoria informada sobre tudo o que está
acontecendo.
Antes de anunciar algo importante, seja uma ação ou um
posicionamento sobre determinado fato, alinhe antes com a assessoria.
Informe a assessoria sobre eventuais problemas que poderão ocorrer a
curto, médio e longo prazo. A medida dá fôlego para que se estude como fazer
o gerenciamento da possível crise. Não deixe a bomba estourar para que a
assessoria tente apagar o incêndio depois.
Informe a Secretaria de Comunicação com antecedência
(preferencialmente meses antes) sobre participação em eventos, congressos,
palestras, etc, para que a Secom possa estudar a melhor forma de fazer a
cobertura e também reservar a equipe.
Os textos da assessoria subsidiam veículos de comunicação do Estado,
Brasil e até no exterior. Por isso precisam ser simples, diretos e didáticos. Não
exija que o assessor recheie o texto/nota com termos técnicos que são
incompreensíveis ao público comum.
É importante descentralizar as informações. Se todas as respostas
sobre qualquer assunto tiverem que passar pelo secretário, os veículos
acabarão publicando a matéria sem a versão do Governo.
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Dê autonomia aos adjuntos para concederem entrevistas sobre suas
respectivas áreas.
Não deixe de se posicionar em assuntos importantes. O clássico “fulano
não irá se pronunciar” deve ser usado em último caso ou em situações
irrelevantes que não mereçam o pronunciamento. O fato de um assunto ser
delicado não quer dizer que não deve ser tratado.
Não sonegue informações, a não ser que sejam sigilosas. Se a imprensa
estiver explorando uma situação ruim, melhor que tenha dados concretos
com um posicionamento oficial do que apure por conta própria e deixe o
órgão/gestor sem defesa.
Defina porta-vozes. Especialmente para as secretarias maiores, onde
há necessidades de esclarecimentos mais técnicos, é preciso porta-vozes
preparados para esclarecer questões delicadas à imprensa, especialmente
as negativas.
O secretário/porta-voz precisa dar entrevistas. Precisa responder a
imprensa. Não é uma questão de perfil, de gostar ou não. É uma
necessidade e obrigação inerente ao cargo. A secretaria que não se
posiciona fica à mercê da versão dada pela imprensa externa.
Não adiante situações negativas. Isso adianta o desgaste, torna o
desgaste maior.
Se oriente sempre pelo interesse público. Uma coletiva, por exemplo,
só é necessária quando o assunto for de suma importância. Se pode ser
resumido em um simples texto, não dê coletiva, pois ela será usada pela
imprensa externa para tocar em outros assuntos, que muitas vezes não são
de interesse do órgão.
Lembre-se: o que pode ser muito importante para o gestor público,
nem sempre é para o jornalista/sociedade.
Evite vazamentos. Se for divulgar uma informação apenas a algum
veículo específico, que seja de forma estratégica, com objetivo traçado e
devidamente alinhado com a Secom. Oriente assessores e adjuntos a fazer
o mesmo.
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