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A atuação de profissionais do Jornalismo na área da Assessoria de Imprensa e/ou
Comunicação vem crescendo. Dados fornecidos pela FENAJ, em pesquisa realizada no final
de 2006, apontam que dos mais de 50 mil jornalistas em atividade no país, cerca de 40% atua
em assessorias de imprensa e/ou comunicação.
Neste sentido, a ação do profissional de Comunicação no âmbito das organizações,
sejam elas de caráter público, privado ou do Terceiro Setor, deve caracterizar-se como sendo
de ordem estratégica e não somente operacional. Pode-se dizer, inclusive, que o envio de um
release para a imprensa deve ter este cunho. Para isso, é possível recorrer aos conceitos das
Teorias da Comunicação como suporte teórico para uma prática considerada básica no
cotidiano de assessorias de imprensa e/ou comunicação.
Com base no exposto, disserte sobre como os pressupostos e conceitos da Newsmaking
influenciam na definição da pauta, elaboração e envio de um release.

Espelho de resposta (este é um guia de pontos que devem ser abordados na resposta)
A divulgação de determinada pauta está, intimamente, relacionada à existência de
percepção de relevância para o tema e um certo grau de incerteza sobre o assunto por parte do
receptor, o que gera o interesse público. Estes são aspectos que precisam ser fortemente
percebido pelas organizações, quando o assunto é a divulgação de determinada informação ou
não, para com públicos que ela se relaciona, principalmente, quando o intermediador é a
imprensa.
A Newsmaking com seus pressupostos e conceito é um guia confiável quando o tema é
a produção de release. O fazer notícia dá destaque para a produção de informações, à
transformação de acontecimentos cotidianos em notícia, logo, é sobre o emissor, profissional
da informação, visto enquanto intermediário entre o acontecimento e sua narratividade, que é
a notícia, que está centrada a atenção destes estudos. Assim, aponta-se a postura não somente
operacional, mas estratégica, do assessor ao idealizar um release.
Com o conceito de gatekeeping ou filtragem de informações, entende-se que o
processo de produção da informação se dá a partir de uma série de escolhas, onde o fluxo da
notícia precisa passar por vários portões, que na verdade são decisões sobre a publicação ou

não da informação. Em linhas gerais, quando se trata da relação assessoria de comunicação e
imprensa, existem dois grandes portões, visto que o gatekeeper é um jornalista. O primeiro é
o jornalista assessor e o segundo o jornalista da redação.
Para que a divulgação da pauta ocorra, é mister que o jornalista assessor traga consigo
os conceitos do que é notícia, os valores-notícia e o conceito de noticiabilidade, além de ter e
mente que sobre o trabalho jornalístico, seja na sua organização ou na redação, há o peso da
estrutura burocrática. Assim, para compreender as notícias, e, logo, a confecção de um
realese, é preciso um entendimento das forças sociais que influenciam sua produção. São estas
as variáveis que também permeiam a rotina e a tomada de decisão do jornalista de redação. O
Newsmaking traz, como orientação e suporte, as fases da produção da notícia, estando o
jornalista na função de assessor ou em uma redação: a recolha ou captação de informações; a
seleção das informações dentre as disponíveis; e, a apresentação ou edição da mesma, tendo
como objetivo final a sua veiculação.
Tais colocações sobre a Neswsmaking apontam para um melhor entendimento sobre
como a informação flui, aprimorando assim a prática, seja do ponto de vista da produção da
notícia, como na relação entre assessor e imprensa.

