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RESUMO 
 

O uso da internet como uma ferramenta de divulgação é uma questão nova, sendo cada vez 
mais utilizada pelas assessorias de imprensa, com o objetivo de agilizar a distribuição de 
informações. Este é o caso do website do Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC). Esse website 
de assessoria tem como função principal divulgar o que está acontecendo no Festival, bem 
como informações gerais. Sendo assim, foi pretendido abordar, neste trabalho, como os 
profissionais de comunicação recebem essas informações que estão nos websites de 
assessorias de imprensa. Para isso, analisamos os profissionais do rádio de Santa Maria e 
como eles se utilizam das informações sobre o SMVC, disponíveis no website do Festival, 
tendo como embasamento a Teoria da Recepção e os Estudos Culturais, segundo a linha de 
pesquisa de Stuart Hall e de David Morley. 
 

Palavras-chave: Assessoria de imprensa. Website. Programas radiofônicos. Recepção. 
 

 

ABSTRACT 
 

The use of the Internet as a spreading tool is a new question, being each time more used by 
the press manager, with the objective to speed the distribution of information. This is the case 
of the website of the Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC). This website has as main 
function to divulge what it is happening in the Festival, as well as general information. Being 
of this way, it was intended to approach, in this work, as the communication professionals 
receive these information that are in the websites of press manager. For this, we analyze the 
professional of the radio at Santa Maria and as they use themselves of the information of the 
SMVC, available in the website of the Festival, having as basement the Reception’s theory 
and the Cultural Studies, according to line of research of Stuart Hall and David Morley. 
 

Keywords: Press Manager. Website. Radio’s programs. Reception. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho final de graduação, intitulado “Sites de Assessorias de Imprensa como 

fonte de pauta e informação para programas radiofônicos: um Estudo de Recepção do site do 

Santa Maria Vídeo e Cinema”, tem como finalidade analisar de que forma os profissionais das 

rádios da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, utilizam o website de assessoria de 

imprensa do Festival de Cinema - Santa Maria Vídeo e Cinema. 

Chegamos a esta questão após determinarmos alguns parâmetros de estudo. 

Percebemos, em primeiro momento, que o website http://www.santamaria.rs.gov.br/festival/ 

tem como função principal divulgar o que está acontecendo no Santa Maria Vídeo e Cinema 

(SMVC)1, bem como as informações gerais do Festival. O website do SMVC é alimentado 

por acadêmicos de jornalismo, com supervisão de um jornalista responsável, se tornando um 

website jornalístico de assessoria de imprensa.  

Assim, como diversos assessores de imprensa, os responsáveis pelo website do 

Festival procuram auxiliar profissionais dos meios de comunicação a obterem informações de 

forma mais rápida, via internet.  

Dessa forma, o site do SMVC, está acompanhando uma tendência crescente no mundo 

atual e buscando agilizar o atendimento à imprensa, economizando tempo para os jornalistas 

que podem consultar as informações de seu interesse de forma mais rápida.  

Assim, buscamos no capítulo 3, dessa pesquisa, enfocar as assessorias de imprensa, 

bem como essa atividade dentro da internet, através de websites, utilizando, como exemplo, o 

website do Santa Maria Vídeo e Cinema, que será detalhado em um sub-capítulo.   

A segunda percepção que tivemos, foi de que o rádio fornece informações de forma 

mais instantânea, sendo também o veículo que necessita de mais rapidez. Para isso, como será 

melhor explicado no capítulo 4, analisamos os meios de comunicação (rádio, jornal impresso 

                                                 
1 O Santa Maria Vídeo e Cinema (SMVC) existe desde 2002, assim como o site do Festival. O SMVC é um 
festival popular, crítico e plural. Seu principal objetivo é propor debates sobre cinema e vídeo, integrando 
realizadores e interessados em produções audiovisuais de todo o país. O Festival, desde 2005, possui seis dias de 
programação. Na primeira noite ocorre a abertura oficial do Festival, com a entrega do Troféu Vento Norte a um 
homenageado local e a Mostra Competitiva local de curta-metragens de até 25 minutos, produzidos por 
realizadores residentes em Santa Maria. Nas demais noites ocorre a Mostra Competitiva Nacional de curtas-
metragens de até 25 minutos, nas categorias ficção, documentário e animação. Na última noite, ocorre a entrega 
do Troféu Vento Norte ao Homenageado Nacional e aos vencedores das Mostras Nacional e de Santa Maria. 
Além das mostras competitivas, o SMVC realiza diversas outras atividades ao longo de seus seis dias: Mostra 
Rodacine/RGE - Mostra Nacional de Curtas e Longas-Metragens; Mostra Cinema Pelo Mundo; Mostra Não 
Competitiva - Projetos Especiais RBS TV; Mostra Não Competitiva - Filmes Gaúchos; Mostra Não Competitiva 
de Curtas de Santa Maria; Debates dos Realizadores; Seminário Gaúcho de Cinema e Vídeo, além de exposições 
e oficinas voltadas ao cinema. (Informações disponíveis em: http://www.santamaria.rs.gov.br/festival). 
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e televisão). Esse capítulo traz também informações mais específicas sobre o rádio, já que este 

será um dos objetos de estudo do nosso trabalho. 

Dessa forma, ao agruparmos essas duas percepções, alcançamos a afirmação de que o 

rádio seria o meio que mais utiliza os websites de assessorias de imprensa como fonte de 

pauta e informação. 

A partir deste conceito, definimos o questionamento do nosso trabalho. Buscamos, 

aqui, verificar de que maneira os profissionais das rádios locais utilizam o website do SMVC 

como fonte de pauta e informação. Ou seja, como esses profissionais estão absorvendo essa 

nova tendência dos assessores de imprensa, que buscam nos websites um novo instrumento 

para auxiliar os profissionais dos meios de comunicação a obterem informações de forma 

mais rápida.  

Para isso, utilizaremos como embasamento teórico a linha de pesquisa de Stuart Hall e 

David Morley sobre os Estudos Culturais e a Teoria da Recepção, que será mais detalhada no 

capítulo 2, e será imprescindível para realizarmos o nosso trabalho, visto que abordaremos a 

recepção e a utilização do website do SMVC pelos profissionais do rádio. Esse embasamento 

teórico virá ao encontro de todos os demais capítulos desse trabalho e, principalmente, do 

capítulo 5, que trará a análise dos dados. Essa análise consiste em um levantamento das rádios 

e programas locais, do qual serão selecionados determinados programas radiofônicos que 

participaram da pesquisa. Os responsáveis por esses programas irão responder três 

questionários, antes, durante e após a semana em que ocorre o 5º Santa Maria Vídeo e Cinema 

(ver questionários em anexo). Iremos confrontar as respostas de todos os participantes dessa 

pesquisa, para tentarmos responder o questionamento central desse trabalho. 

 

2 UMA BREVE REFLEXÃO TEÓRICA 

 

Este trabalho não propõe uma análise da interpretação que os profissionais dos meios 

radiofônicos realizam a partir das informações existentes no site do Santa Maria Vídeo e 

Cinema. Não se quer, aqui, verificar que significação é criada, como são entendidas as 

mensagens do website. A pesquisa busca saber o grau de utilização dessas mensagens, a 

proximidade que esses profissionais possuem como o meio cibernético, bem como com as 

assessorias de imprensa. 
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Para essa investigação iremos analisar suas experiências culturais, ou seja, como a 

cultura2 de cada um desses profissionais do rádio interfere e influencia no uso (recepção) 

dessa ferramenta que é o website de uma assessoria de imprensa. E é nesse sentido de 

experiências culturais que influenciam a recepção, que iremos nos apropriar das teorias de 

Stuart Hall e David Morley, grandes colaboradores dos Estudos Culturais e da Pesquisa de 

Recepção.  

Assim, nossa análise da recepção difere da abordagem de “significação das 

mensagens”, muito utilizada nos Estudos Culturais. Ela pede uma abordagem alternativa, de 

uma diferente forma de recepção, onde iremos verificar como os profissionais do rádio se 

apropriam e articulam as mensagens existentes do website do SMVC. Apesar desta pesquisa 

não se propor a esse estudo aprofundado e padrão de recepção, iremos fazer uma breve 

reflexão teórica dos Estudos Culturais e da Recepção. 

 

2.1 OS ESTUDOS CULTURAIS E A RECEPÇÃO 

 

Os Estudos Culturais surgiram na Inglaterra, mais precisamente em Birmingham, no 

final da década de 50. Os principais nomes que começaram a difundir essa área de pesquisa 

são Richard Hoggart e Raymond Williams. Os textos que basearam os Estudos Culturais são 

The Uses os Literacy (1957), de Hoggart, Culture and society (1958), de Williams e The 

making of the english working-class (1963), de E. P. Thompson. Outro passo importante para 

a institucionalização dos Estudos Culturais foi a inauguração, em 1964, do Center for 

Contemporary Cultural Studies (CCCS), na Universidade de Birmingham. 

 

Discordando do entendimento dos meios de comunicação de massa como simples 
instrumentos de manipulação e controle da classe dirigente, os Estudos Culturais 
compreendem os produtos culturais como agentes da reprodução social, acentuando 
sua natureza complexa, dinâmica e ativa na construção da hegemonia. 
(ESCOSTEGUY in SILVA, p. 146-147) 

 

Assim, os Estudos Culturais passam a analisar o processo comunicacional como algo 

não-linear, que recebe influências culturais, sociais, políticas, econômicas, etc. Além disso, a 

                                                 
2 Para o jornalista Jorge Pedro Sousa ( 2004, p. 22), cultura pode ser definida como “a herança não genética do 
Homem, ou seja, aquilo que o Homem adquire, transmite-se, recebe-se, constrói-se, produz-se, reproduz-se e 
altera-se por meio da comunicação, seja ela mediática, organizacional ou interpessoal. As pessoas formatam os 
seus gostos, os seus valores as suas idéias do outro e os seus modos de vida, as suas tradições, as suas crenças, as 
suas mundividências e mundivivências em função da cultura em que estão inseridos e está é determinada pelos 
modos e meios de comunicação que a sustentam, transmitem, produzem, reproduzem, alteram e lubrificam. A 
cultura é, deste ponto de vista, o conjunto dos modos de fazer e proceder (...)”. 
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recepção deixa de ser vista apenas como parte final desse processo, para se tornar um 

elemento significante que assimila e produz novos sentidos para as mensagens. Ou seja, os 

Estudos Culturais ampliam o foco das investigações comunicacionais, pois abrem espaço para 

a pesquisa de recepção. Segundo Ana Carolina Escosteguy (in SILVA, 2004, p. 150-151): 

 

No final dos anos 60, a temática da recepção e a densidade dos consumos 
mediáticos começam a chamar a atenção dos pesquisadores de Birmingham. Este 
tipo de reflexão acentua-se a partir da divulgação do texto ‘Encoding and decoding 

in television discourse’, de Stuart Hall, publicado pela primeira vez em 1973.  
 

Dessa forma, Stuart Hall se torna um dos grandes teóricos dos Estudos Culturais e da 

Pesquisa de Recepção, principalmente quando sucedeu Hoggart na direção do CCCS, entre 

1969 e 1979. Segundo Armand e Michèle Mattelart (2003, p. 109), ao escreveu o seu artigo 

“Encoding/Decoding”3, Hall “examina o processo de comunicação televisiva segundo quatro 

momentos distintos – produção; circulação; distribuição/consumo; reprodução – (...). Assim, a 

audiência ao mesmo tempo em que é um receptor, também se torna um emissor, pois ao 

receber uma mensagem, ele a decodifica e a retransmite. 

 

O receptor é também um iniciador, quer no sentido de originar mensagens de 
retorno, quer no sentido de pôr em prática processos de interpretação com um certo 
grau de autonomia. O receptor age sobre a informação que está à sua disposição e 
utiliza-a. (MCQUAIL apud COGO, 1998, p.15) 

 

Os Estudos Culturais, principalmente na década de 80, volta seus olhos para os 

estudos da audiência. 

 

“Na década de 80, definem-se novas modalidades de análise dos meios de 
comunicação. Multiplicam-se os estudos de recepção dos meios massivos, 
especialmente no que diz respeito aos programas televisivos. Também há um 
redirecionamento no que diz respeito aos protocolos de investigação. Estes passam a 
dar uma atenção crescente ao trabalho etnográfico.” (ESCOSTEGUY in SILVA, 
2004, p. 152) 

 

Uns dos exemplos desses estudos são os realizados por David Morley. Ele testou 

empiricamente o modelo encoding-decoding, de Stuart Hall. 

Segundo ESCOSTEGUY (in SILVA, 2004, p.160), Morley publicou, em 1980, a 

pesquisa “Nationwide”, que estuda a audiência televisiva de grupos, fora de suas residências, 

buscando saber qual eram a assistência e a produção de significados a partir de seus 

                                                 
3 Podemos encontrar esse artigo de Hall, no livro “Culture, media, language: Working papers in cultural 

studies” (London: Hutchinson, 1980). 
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conteúdos. Já em 1986, Morley publicou “Family television”, baseada na mesma análise da 

pesquisa anterior, mas com entrevistas realizadas com famílias em suas próprias casas. Após 

realizar essas duas pesquisas, “Morley afirma que o ponto central concentra-se em pesquisar 

formas de recepção ou indiferença”. (ESCOSTEGUY in SILVA, 2004, p.160). 

Assim, Morley mostra que há diversas formas de recepção (sendo a indiferença, uma 

delas). Dessa forma, a recepção pode não ser somente como os indivíduos interpretam uma 

determinada informação, mas também como a cultura dessas pessoas influencia tanto nessa 

interpretação, quanto na atenção dispensada a tal informação, bem como ela será lembrada 

pelos receptores. 

 
3 ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

Segundo o jornalista Rivaldo Chinem, a Assessoria de Imprensa é o maior mercado de 

trabalho para os jornalistas brasileiros. Isso porque, com a modernização da sociedade, o ser 

humano precisa obter cada vez mais informações, desenvolvendo os meios de comunicação. 

Assim, os indivíduos e organizações começam a perceber na mídia, uma oportunidade de 

veicular suas idéias, ações e opiniões. Para realizar essa intermediação dessas pessoas e 

instituições com a imprensa, surge a Assessoria de Imprensa (CHINEM, 2003, p. 11). 

Para definir o que é uma Assessoria de Imprensa e o seu trabalho usaremos o conceito 

dos jornalistas Elisa Kopplin e Luiz Artur Ferraretto (2004) e do Manual de Assessoria de 

Imprensa (1986), publicado pela Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais (FENAJ). 

O primeiro diz que:  

 

“o conceito de assessoria de imprensa está associado a dois aspectos fundamentais: a 
necessidade de se divulgar opiniões e realizações de um individuo ou grupo de 
pessoas e a existência daquele conjunto de instituições conhecidas como meios de 
comunicação de massa.” (KOPPLIN; FERRARETTO, 2001, p. 18). 
 

Já a definição da FENAJ é de que “a assessoria de imprensa é o serviço de 

administração das informações jornalísticas e do seu fluxo das fontes para os veículos de 

comunicação e vice-versa.” (FENAJ, 1986, p.12).  

Assim, a função principal do assessor de imprensa é administrar o fluxo de 

informações (tanto externa, como internamente) de “pessoas físicas e jurídicas de caráter 

público ou privado” (FENAJ, 1986, p.12). Para isso, ele realiza atividades que abrangem 

determinados produtos e serviços. Segundo MAFEI (2004, p. 66-78), toda assessoria de 

imprensa utiliza determinados instrumentos de trabalho, e a compreensão da importância e 
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função de cada uma dessas ferramentas trará mais habilidade ao assessor para planejar a 

comunicação. Para MAFEI (2004, p. 66-78), esses seriam os principais instrumentos de uma 

assessoria de imprensa e suas definições: 

1. Press Kit: pasta ou arquivo eletrônico contendo as principais informações sobre o 

assessorado, como as atividades, histórico, índices, etc. Utilizadas para serem 

distribuídas à imprensa em coletivas, entrevistas e divulgações em geral. Servem 

como um material de apoio. 

2. Follow up: Ação que visa saber, por telefone, se o jornalista recebeu determinado 

press release, material de divulgação ou convocação para coletivas. 

3. Mailing List: Lista que contém os dados básicos dos veículos e jornalistas 

contatados para divulgação. Deve ser sempre atualizado. 

4. Press Release: Texto com informações enviado para a imprensa. O assunto desse 

texto deve ser uma pauta para o jornalista, ou seja, ser uma novidade, algo de 

interesse público. MAFEI (2004, p. 69) lembra que o press release não é folder de 

propaganda. Ele deve responder as perguntas básicas (quem, o quê, onde quando, 

como por quê e para quê).  

5. Media Training: Treinamento específico oferecido pelas assessorias aos clientes, 

para que estes estejam preparados para atender à imprensa. 

6. Workshops: Palestras e seminários destinados ao assessorado, sobre temas que o 

auxiliem a compreender mais detalhadamente assuntos ligados à imprensa.  

7. Clipping: Reunião de todos os materiais veiculados na mídia sobre e de interesse 

do assessorado. 

8. Comunicação on line: A mídia na internet deve sempre ser observada pelos 

assessores de imprensa, já que esse meio tem como principal característica a sua 

rapidez, fazendo com que as notícias sejam veiculadas segundos após sua 

ocorrência.  

9. Website: Sites especializados criados pelos assessores para auxiliar no 

relacionamento dos assessorados com a imprensa, como também no 

relacionamento com o público em geral. 

10. Mensuração de resultados: Metodologia que mede continuamente a eficiência do 

trabalho dos assessores de imprensa. 

11. Relatório de avaliação: Relatório enviado ao assessorado contendo o clipping, 

gráficos de mensuração de resultados e um texto crítico sobre o desempenho da 

assessoria. 
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12. Análise Estratégica de Mídia: Analisa como a mídia está expondo determinado 

assunto. 

13. Auditoria de imagem: Avaliação quantitativa e qualitativa que aponta como está a 

imagem do assessorado na mídia. 

 

3.1 ASSESSORIAS DE IMPRENSA NA INTERNET 

 

Segundo Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Guimarães Barbosa, em seu livro 

“Dicionário da Comunicação” (2001, p. 395), internet é “rede de computadores de alcance 

mundial, formada por inúmeras e diferentes máquinas interconectadas em todo o mundo, que 

entre si trocam informações na forma de arquivos de textos, sons e imagens digitalizadas, 

software, correspondência (v. e-mail), newsgroups etc”. (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 

395). 

A internet surgiu nos Estados Unidos, nos anos 60. O Pentágono, que buscava um 

mecanismo para guardar suas informações caso ocorresse um ataque nuclear, criou uma rede 

descentralizada de computadores interligados, a qual chamou de ARPANET4. Na década de 

80, essa comunicação em rede se difundiu pelo mundo, resultando no “maior espaço existente 

de circulação de informações via computadores.” (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 395). 

 

(...) a rede não tem dono, não tem núcleo, não tem presidente nem general. Está 
espalhada pelo mundo. A rede tem poder, sim, mas o poder está distribuído pelos 
seus usuários. Cabe a cada um de nós exercê-lo com propriedade. (CHARLAB apud 
RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 395) 

 

A internet traz uma nova forma de comunicação: a comunicação globalizada, na qual 

todos os indivíduos têm acesso a diversas informações, de todas as partes do mundo, de forma 

imediata. Através de uma rede de computadores interligados, a velocidade e a rapidez, se 

tornam as palavras chave da comunicação moderna. 

 

Essa faculdade de integração de meios também é característica da rede mundial de 
computadores, a Internet. Graham (1997, p. xii) compara o desenvolvimento da 
Internet ao nascimento de um novo paradigma de cultura e de comunicação: o 
modelo da rede mundial de computadores torna fácil e barato a distribuição e o 
acesso a qualquer forma de dados digitais por qualquer pessoa – empresa ou 
consumidor – com enormes conseqüências para a economia, a cultura e a sociedade. 
(PENTEADO FILHO in DUARTE, 2003, p. 341) 

 

                                                 
4 Segundo RABAÇA e BARBOSA (2001, p. 39), a ARPANET foi criada pela Agência de Projetos de Pesquisa 
Avançada (ARPA, Advanced Research Projects Agency). 
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Assim, a internet abriu novas possibilidades de produção de mensagens e facilitou a 

proximidade do usuário (receptor) a essas mensagens. Basta ter acesso a um computador 

conectado à internet para encontrar diversas informações sobre vários assuntos. 

Essa comunicação globalizada, possibilitada através da internet, gera modificações nos 

meios de comunicação de massa e acaba por se tornar um deles, como afirma o jornalista 

Roberto Camargo PENTEADO FILHO (in DUARTE, 2003, p. 359): “A Internet é um novo 

MCM [Meio de Comunicação de Massa]. Faz parte da atividade de comunicação. (...) 

Ninguém pode negar a participação da tecnologia da informação na Internet ou do gráfico 

num jornal.”. 

 A internet possibilitou, aos jornalistas, analisarem os acontecimentos e as 

problemáticas, deixando de somente relatar os fatos. 

 

“A Web proporciona aos repórteres e editores uma nova e importante ferramenta 
para o acompanhamento de fatos e acontecimentos em todo o mundo, para a 
apuração de informação da atualidade e para identificação de fontes e de contatos 
que possam colaborar com informação para o trabalho jornalístico” (PINHO, 2003, 
p. 98) 

 

Assim, a internet pode ser vista como um meio de comunicação de massa, dentro do 

ciberespaço5. A rede mundial de computadores, além de abrir novos campos de trabalho para 

os jornalistas, passa a ser uma ferramenta cada vez mais explorada, tanto pelos jornalistas de 

redação, quanto pelos assessores de imprensa. 

Segundo MAFEI (2004, p.14), “o assessor de imprensa que o mercado busca é aquela 

profissional inquieto e arrojado (...). Deverá também oferecer instrumentos de trabalho e de 

comunicação que estejam sempre à frente da concorrência”. Nessa constante procura pelo 

diferencial, sempre tentando encontrar novas formas de informar o público em geral, divulgar 

as atividades de seu assessorado e ainda contribuir com as pautas dos jornalistas de redação, 

os assessores de imprensa encontram na internet alguns novos instrumentos de trabalho, já 

que para o assessor, segundo PENTEADO FILHO (in DUARTE, 2003, p. 350), “o objetivo 

sempre deve ser o de poupar o tempo do jornalista (...)”. 

A rede mundial de computadores (world wide web
6), hoje, é “(...) um imenso 

repositório de informações (...)” (PINHO, 2003, p. 98). Por isso a internet está sendo, cada dia 

                                                 
5 O ciberespaço tem como definição: “Universo virtual formado pelas informações que circulam e/ou estão 
armazenadas em todos os computadores ligados em rede, especialmente a internet.“ (RABAÇA; BARBOSA, 
2001, p. 130)  
6 Para RABAÇA e BARBOSA (2001, p.770), World Wide Web (www) significa: “Sistema de troca de 
informações na internet, em que os dados, organizados em forma de hipertexto, criam ligações (links) entre si, 
permitindo acesso entre os diversos centros de informações e remetendo-os uns aos outros.”. 
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mais, utilizada pelos assessores de imprensa como um meio de noticiar as ações de seus 

assessorados.  

 

Os sistemas de informação evoluíram muito nos últimos anos, mas, pelo avanço da 
informática, conjugam recursos satisfatórios para integrar empresas e modernizá-
las, via reengenharia, a caminho da qualidade total. (CHINEM, 2003, p. 58) 

 

A revolução cibernética trouxe diversas mudanças no que diz respeito às formas de 

interagir com o conhecimento. O sistema digital possibilitou a aproximação do indivíduo com 

a informação que ele procura. Para isso, foi necessário que ocorressem “(...) transformações 

nos processos de escrever e ler, de falar e de ouvir, de produzir e receber informações e, em 

última análise, de pensar.” (GONTIJO, 2004, p.433) 

Para GONTIJO (2004, p. 433-446), com a globalização, as pessoas se encaminham 

para uma integração cultural, onde todos terão acesso a diversas fontes de informações. A 

internet “mudou a nossa percepção de tempo e espaço e, certamente, mudou também todo o 

processo de produção e transmissão de mensagens, principalmente de notícias e de 

correspondência pessoal.” (GONTIJO, 2004, p.433). Todos os meios de comunicação foram 

afetados pela revolução digital. Essa mudança nos processos comunicacionais gerou um 

grande avanço nos meios midiáticos. “Hoje, cada processo que acelere a velocidade de 

transmissão de dados produz um impacto diferente.” (GONTIJO, 2004, p. 446) 

Os assessores de imprensa encontram na internet diversas ferramentas que os auxiliam 

no seu trabalho. “Os sites, fóruns e listas de discussão da Internet podem representar amplo 

repositório de informações não só sobre seus clientes ou consumidores, mas também sobre 

seus concorrentes.” (PENTEADO FILHO in DUARTE, 2003, p. 348). Além disso, “a 

tecnologia de distribuição de releases evoluiu do papel, passando pelo telefone, telex, fax, e 

agora está generalizando-se, cada vez mais, na forma de e-mail.” (PENTEADO FILHO in 

DUARTE, 2003, p. 348-349). 

Dessa forma, percebe-se que a internet se tornou uma grande aliada da comunicação, 

dos jornalistas de redação e dos assessores de imprensa. 

 

3.1.1 O website como ferramenta para Assessorias de Imprensa 

 

Como já foi visto, o uso da internet e, por conseqüência, dos websites pelas assessorias 

de imprensa é uma tendência crescente no mundo atual. 
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Para RABAÇA e BARBOSA (2001, p. 682), a definição de site é: “Local do 

ciberespaço, formado por um conjunto de páginas da web, onde o usuário, ao navegar pela 

internet, encontra as informações de seu interesse. Forma básica de organização de 

informações na internet.” Os autores ainda colocam outros termos sinônimos: “Diz tb. sítio 

(que tem a mesma origem da palavra inglesa site, do latim situs, lugar, posição) e website.” 

(RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 684). 

Os informativos, antes feitos em papel, ganham espaço na internet. PENTEADO 

FILHO (in DUARTE, 2003, p. 352) explica que há uma redução do tempo gasto para a 

elaboração e, principalmente, na distribuição desses informativos. Enquanto levavam-se dias 

para distribuir os informativos em papel, hoje, são gastas algumas horas, com os informativos 

eletrônicos. “Não é de menos afirmar que os informativos eletrônicos [websites] permitem às 

assessorias dedicarem mais tempo a tarefas nobres de apuração, redação e edição, do que 

podem resultar melhores e mais interessantes informativos.” (p. 352) 

Esses websites auxiliam os assessores a manter um atendimento ágil tanto à imprensa 

quanto ao assessorado e também economizam tempo para os jornalistas que podem consultar 

as informações de seu interesse de forma mais rápida. 

 

“Nas áreas abertas, as assessorias podem criar salas de mídia para a veiculação dos 
press releases e de outras informações de interesse da imprensa, para consulta 
direta dos jornalistas. Esse tipo de solução também auxilia os assessores a manter 
um atendimento ágil tanto à imprensa quanto ao assessorado. Jornalistas costumam 
demandar informações que já são públicas e às vezes estão disponíveis na internet, 
e o uso desse recurso economiza tempo no atendimento pessoal”.  (MAFEI, 2004, 
p. 75) 

 

 Embora as instituições tenham o costume de contratar empresas especializadas para 

produzirem seus websites (CHINEM, 2003, p. 58), é muito importante a presença da 

assessoria de imprensa (AI) para a manutenção dessa ferramenta. Para KOPPLIN e 

FERRARETTO (2001, p. 115), como o website é um meio muito importante para divulgar as 

ações dos clientes das assessorias de imprensa, o assessor deve participar ativamente do 

processo de criação e manutenção do website. “Com informações confiáveis, sempre 

atualizadas e de fácil acesso, o site torna-se um indispensável referencial de consulta para 

qualquer um que queira obter informações sobre uma pessoa, entidade ou organização – 

inclusive, os jornalistas.” (KOPPLIN; FERRARETTO, 2001, p. 115). 

 E, assim, ao perceberem essa importância, as instituições, cada vez mais, estão 

procurando os jornalistas para criarem e produzirem seus websites, já que eles são uma grande 

forma de divulgação para seus clientes.  



 24
 

 

(...) é natural que muitos assessores passem a orientar ou mesmo a produzir sites nos 
quais é veiculado material jornalístico para a imprensa ou o público em geral. Um 
dos serviços mais comum é a criação de locais específicos do tipo ‘sala de imprensa’ 
com a oferta de releases e informações específicas para jornalistas (...) O site pode 
tornar-se uma fonte regular de consulta e ser utilizado pelo jornalista sem sequer 
entrar em contato com a assessoria.”(DUARTE in DUARTE, 2003, p. 252) 
 

 

 O jornalista Omar Barreto Lopes (in DUARTE, 2003, p. 403-410) elaborou um 

glossário, em que define certos termos ligados à assessoria de imprensa. Dois termos que 

foram por LOPES definidos vêm de encontro com o assunto que estamos tratando nessa parte 

do estudo. O primeiro fala sobre as notícias virtuais e como são os textos escritos para a 

internet. 

 

“Notícias virtuais/webjornalismo. Conteúdos dos sites de notícias. Textos curtos, 
possibilidades quase infinitas de pesquisas em bancos de dados e links relacionados. 
No cotidiano das assessorias de imprensa, representa significativa ampliação do 
mailing e de demandas por informações de última hora. Normalmente, há intensa 
migração de conteúdos de um site para outro.” (p. 408) 

 

 Já o segundo, é mais específico sobre websites, denominados por ele de “Sala de 

Imprensa”. 

 

“Sala de imprensa. Sites específicos desenvolvidos com o objetivo principal de 
aprimorar, por meio de novas tecnologias, o relacionamento entre fontes – 
normalmente, institucionais ou empresariais – e jornalistas. Nas salas de imprensa, o 
jornalista pode encontrar bancos de dados, informações de última hora sobre uma 
empresa, ou mesmo participar de entrevistas on line com executivos disponíveis 
como fontes. A tendência é de um aprimoramento constante das salas, que passarão 
a oferecer ‘pacotes segmentados’ de informação, de acordo com a área de cobertura 
de cada jornalista, por exemplo.” (p. 409) 
 

 Assim, pode-se perceber que os websites, assim como as demais atividades que podem 

ser aceleradas com o apoio da internet, ajudam as assessorias de imprensa a realizarem o seu 

trabalho de forma mais ágil e com uma qualidade maior. E ao auxiliar as assessorias de 

imprensa, a internet e os websites, também facilitam o trabalho dos jornalistas de redação, que 

podem obter as informações de seu interesse, de qualquer lugar, com um simples acesso à 

internet. 

 

3.1.1.1 O website do Santa Maria Vídeo e Cinema 

 



 25
 

O Santa Maria Vídeo e Cinema possui um website desde a sua primeira edição. Nele 

podemos encontrar diversas informações básicas sobre o Festival, além de notícias e fotos. 

Na edição de 2006, ou seja, a quinta edição, o site do SMVC encontra-se no endereço: 

http://www.santamaria.rs.gov.br/festival. 

Ao entrarmos nesse endereço, encontramos a seguinte página: 

 

 
Figura 1 – Página Inicial do website do Santa Maria Vídeo e Cinema 

 

 Como podemos ver, a página de abertura do site do Santa Maria Vídeo e Cinema traz 

a marca da 5ª edição do SMVC. Do lado direito da marca encontra-se a data em que ocorre o 

Festival, neste ano, onde ele ocorre, telefone para contato e o e-mail. Abaixo, podemos ver as 

logomarcas das empresas e entidades que realizam a promoção, patrocínio, incentivo, apoio 

cultural, co-promoção e realização do Santa Maria Vídeo e Cinema.  

 Do lado esquerdo da página encontra-se o menu com todos os itens que podemos achar 

no site. Essa barra de menu encontra-se em todas as páginas do site, facilitando o acesso a 

qualquer parte desse ciberespaço. A barra de menu traz as seguintes opções: 
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- Primeira Chamada: 

 Traz uma espécie de “lide”, contendo as principais informações do SMVC. Especifica 

qual é a proposta da quinta edição, que é: “A pluralidade de idéias e a democratização do 

acesso do público ao cinema brasileiro continua a ser nossa busca constante.”. Além disso, 

informa as datas para inscrições. 

 

 
Figura 2 – Item “Primeira Chamada” na barra de menu do 

website do SMVC 
  

- Galeria de Fotos: 

 Traz diversas fotos do Festival. Estão divididas por data e por tema. 

 

 
Figura 3 – Item “Galeria de Fotos” na barra de menu no 

website do SMVC 
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- Mostra Competitiva NAC (está destacada em negrito); Mostra Competitiva 

SMA (está destacada em negrito) e Mostra Não Competitiva (está destacada em negrito): 

Cada uma dessas opções da barra de menu do site do Festival, traz a respectiva 

programação de sua mostra. Informam o local, o dia e a hora da exibição. 

 

 
Figura 4 – Item “Mostra Competitiva NAC” na barra de 

menu do website do SMVC 
  

- Programação geral: 

 Na programação geral encontram-se todas as atividades que acontecem no SMVC, 

informando a sua natureza, o local onde irá acontecer, a data e o horário, além de uma breve 

explicação sobre a atividade. 

As atividades que podemos achar nessa página são: Abertura Oficial, Mostra 

Competitiva de Santa Maria; Mostra Nacional Competitiva; Mostra Rodacine/RGE na praça; 

Mostra Cinema pelo Mundo; Mostra Não Competitiva – Projetos Especiais RBS TV; Mostra 

Não Competitiva – Mostra Ponto de Cultura – Oficina de Vídeo – TV OVO; Mostra Não 

Competitiva de Curtas de Santa Maria; Encerramento Oficial e Entrega dos Troféus Vento 

Norte. Além dessas atividades, também é possível encontrar: Debates dos Realizadores; 5º 

Seminário Gaúcho de Cinema e Vídeo; Exposições e Oficinas. 

 

 - Notícias: 

As notícias estão divididas por datas que vão de 21 de maio de 2006 até 09 de julho de 

2006. Durante os dias do Festival, encontram-se, em média, sete matérias por dia. Ao fim de 

cada notícia pode-se ter conhecimento do responsável por aquela determinada matéria. 
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Figura 5 – Item “Notícias” na barra de menu do website do SMVC 

  

- Selecionados: 

 Traz a lista dos curtas selecionados para o 5º Santa Maria Vídeo e Cinema. 

 Podemos encontra a listagem dos curtas selecionados para a Mostra Nacional 

Competitiva, Mostra Competitiva de Santa Maria e Mostra Não Competitiva. A Lista traz o 

nome do curta, a direção, Cidade/estado e categoria. 

  

- Regulamentos: 

 Traz o regulamento do SMVC. 

 

- Edições Anteriores: 

 Traz links
7 que abrem as páginas das quatro edições anteriores do Santa Maria Vídeo e 

Cinema. 

 
Figura 6 – Item “Edições Anteriores” na barra de menu 

do website do SMVC 

                                                 
7 Links são palavras ou imagens que quando clicados levam a uma outra página. Deste modo o visitante poderá 
percorrer um site na ordem por ele desejada. 
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- Contato: 

 Traz o endereço completo, com cep, telefone e e-mail da Sala do SMVC. 

 

 
Figura 7 – Item “Contato” na barra de menu do website do SMVC 

 

-Links: 

 Traz links de sites ligados ao SMVC, das rodoviárias de Santa Maria e porto Alegre, 

além de sites de empresas aéreas. 

 

 -Inicial: 

 Apresenta a mesma página de abertura do site. 

 

Embora o layout
8 do website seja bastante simples, pode-se dizer que o site do Santa 

Maria Vídeo e Cinema traz a facilidade de navegação. O menu encontra-se em todas as 

páginas que são abertas. Além disso, ao final de todas as páginas existe um link denominado 

de “Página Inicial”, que leva sempre para a página de abertura do site.  

Os títulos dos links na barra de menu também indicam, com facilidade, o que contém 

em cada página e nessa barra pode-se encontrar todas as informações básicas sobre o Festival. 

O telefone para contato e o e-mail também auxiliam os profissionais dos meios de 

comunicação a obterem uma informação que não está disponível no site.  

                                                 
8 Layout é a materialização dos elementos – tipologia, cores, estilo de ilustração, etc. – que compõe a imagem 
visual que temos do website. 
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O link “Notícias” auxilia esses profissionais a terem acesso a matérias que relatam o 

andamento do Festival, sugestões e idéias de pautas e, ainda, traz informações mais 

específicas sobre determinados assuntos, o que podem enriquecer uma notícia que será 

veiculada por esses profissionais. 

 

3.2 ASSESSORES DE IMPRENSA X JORNALISTAS DE REDAÇÃO: A 

CREDIBILIDADE EM JOGO 

 

O termo “Jornalistas de Redação” é utilizado por Maristela Mafei (2004, p.21) para 

definir os jornalistas que trabalham nos meios de comunicação. Também adotaremos, aqui, 

esse termo para denominar esses jornalistas.  

O jornalista Milton Jung, em seu livro “Jornalismo de Rádio”, coloca a sua visão sobre 

o trabalho do assessor de imprensa e o trabalho de um jornalista de redação. Embora, comece 

falando das semelhanças entre as duas atividades, como o fato de ambos trabalharem com a 

publicação de notícias e se formarem na mesma faculdade, Jung afirma: 

 

Qualquer semelhança não é mera coincidência, como se nota, mas as duas atividades 
têm objetivos e métodos de atuação diferentes. O jornalista é contratado para 
descobrir a verdade dos fatos, enquanto o assessor de imprensa, para divulgá-los 
conforme a conveniência de quem o contrata. O jornalista tem obrigação de publicar 
aquilo que querem esconder, enquanto o assessor se esforça para reduzir o impacto 
da divulgação do que estava escondido. 9 (JUNG, 2004, p.91)  
 

Mas, o jornalista, por fim, “consola” quem trabalha como assessor de imprensa. 

 

Estar em uma assessoria de imprensa não é desabonador para ninguém. Esta tem 
função importante na elaboração e estratégias de divulgação de informações, 
possibilitando que algumas notícias sejam levadas ao público de maneira mais 
elaborada. (JUNG, 2004, p. 91) 

  

Jung não é o único a pensar dessa forma. Diversos jornalistas escrevem em seus livros 

o “cuidado” que se deve ter com os assessores de imprensa que sempre tentam passar uma 

imagem falsa de seus assessorados. Há os que não lêem releases e os que não colocam em 

suas listas de possíveis fontes, os nomes de assessores de imprensa. 

“As assessorias de imprensa não devem ser discriminadas, mas não são fonte primária 

de informação.” (BARBEIRO; LIMA, 2003, p. 66). Os jornalistas Heródoto Barbeiro e Paulo 

                                                 
9 Ao diferenciar a atuação das duas atividades, o autor acaba por definir o jornalista como alguém que busca 
sempre desmascarar a verdade (como um super-herói), enquanto o assessor de imprensa tenta esconder todas as 
“sujeiras” de seu assessorado ( como um vilão).  
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Rodolfo de Lima, autores da frase anterior, continuam a falar de suas visões sobre o trabalho 

dos assessores de imprensa ao longo de seu livro. “Os releases podem ser tanto boas fontes de 

informação quanto de erros grosseiros.” (BARBEIRO; LIMA, 2003, p. 66). Além disso, ao 

listarem sugestões para uma conduta ética do jornalista, os autores fazem a seguinte 

afirmação: “Assessores de imprensa não praticam jornalismo, ainda que tenham título.” 

(BARBEIRO; LIMA, 2003, p. 26). 

Enfim, poderemos mostrar diversas outras colocações de jornalistas de redação sobre as 

assessorias de imprensa, mas o que tentamos aqui mostrar é que, infelizmente, ainda existe, 

hoje, certo preconceito com os assessores de imprensa. Isso porque muitos profissionais dos 

meios de comunicação não conseguem perceber que a grande maioria dos assessores de 

imprensa são, antes de grandes barreiras que ocultam a verdade, possíveis aliados que 

auxiliam na busca por informações e fontes.  

Barbeiro e Lima, ao colocarem que o assessor de imprensa não é jornalista, estão 

deixando claro o seu preconceito. Mas assessor de imprensa exerce o jornalismo, sim. Não 

seria o release um texto jornalístico? Não precisa o assessor avaliar o que é notícia dentre as 

ações de seu assessorado? Não seriam essas, atividades de jornalistas, entre tantas outras que 

são executadas tanto pelos jornalistas de redação quanto pelos assessores de imprensa? 

 

É justo e legítimo que você sonhe em trabalhar em uma redação, mas isso não 
significa que a assessoria de imprensa seja uma atividade menor e que não deva ser 
seriamente considerada como um setor em que você poderá se aprimorar e agregar 
valor à sua vida profissional e pessoal. Aliás, estou tentando dizer a você que as 
assessorias estão, em muitos casos, cumprindo um papel que deveria ser o da 
imprensa. (MAFEI, 2004, p.21). 
 

Armando Medeiros de Faria, em seu capítulo “Imprensa e Organizações”, no livro 

“Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia – Teoria e Prática” (in DUARTE, 

2003, p. 164), afirma que “notícia boa é a ruim”. Ao colocar essa afirmação, FARIA explica 

que o “valor-notícia primário ou fundamental é a orientação do jornalismo para situações fora 

do comum, inesperadas, com conseqüências negativas que rompem com a ordem natural do 

cotidiano.” (FARIA in DUARTE, 2003, p.164).  

Sendo assim, o valor-notícia das mídias, realmente, é diferente do valor-notícia dos 

assessores de imprensa, que buscam noticiar ações positivas de seus assessorados. Isso 

explica, pelo menos em partes, esse embate entre muitos jornalistas de redação e assessores de 

imprensa. 
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A jornalista, Maristela Mafei (2004), expõe como o assessor de imprensa vê essa relação 

entre jornalistas de redação e assessores. Para Mafei (2004), nem sempre o jornalista de 

redação está disposto a receber as novidades do assessor de imprensa de boa vontade. Muitos 

acreditam que o assessor tem o papel de barrar informações, somente falar o que é de 

interesse de seu assessorado. Além disso, também há os jornalistas de redação que “(...) vão te 

olhar de cima, como se você representasse o papel de excluído do lado bacana, que dá status e 

que é, na visão deles, o de estar em um grande veículo de comunicação.” (MAFEI, 2004, 

p.21).  

 

“O problema é que esse tipo de situação é mais corriqueiro do que se imagina. Em 
grande parte, é ainda mais comum nas cidades do interior do país e em veículos 
menores. Torna-se ainda pior quando a posição de assessor não é oficial. Na 
verdade, há muitos jornalistas de redação e, especialmente, colunistas que trocam 
favores com empresas e personalidades. Vestem-se de uma imagem de 
independência, mas fazem as vezes de ‘amigo’ ou apoiador de organizações e 
personalidades”. (MAFEI, 2004, p.22) 
 

Mas, se existem muitos conflitos entre o assessor de imprensa e o jornalista de 

redação, também existem muitos objetivos em comum. O principal é que ao mesmo tempo em 

que o assessor deseja intensificar as notícias sobre o seu assessorado, os meios de 

comunicação desejam obter pautas. Sendo assim, tanto os jornalistas de redação quanto os 

assessores de imprensa se auxiliam e podem obter o que aspiram.  

 

“O verdadeiro desempenho de um assessor de imprensa acabará por ser medido 
numa escala profissional que compreende referências tais como: fornecimento de 
notícias de real interesse, solicitude e rapidez, honestidade e ponderação. Os 
profissionais que trabalham na imprensa não são instrumentos, canais úteis ao 
assessor de imprensa. Na verdade constituem um de seus públicos”. (PALMA apud 
KOPPLIN; FERRARETTO, 2001, p.16). 
 

Não podemos esquecer que, assim como existem jornalistas de redação, advogados, 

médicos, políticos, entre tantos outros profissionais antiéticos, existem assessores de imprensa 

que realmente não exercem as suas funções de forma ética, mas esses são as exceções e nunca 

devemos generalizar. 
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3.3 ASSESSORES DE IMPRENSA X RELAÇÕES PÚBLICAS: AS FUNÇÕES DE CADA 

UM 

  

É inegável a polêmica existente entre assessores de imprensa (AI) e relações públicas 

(RP). Isso porque muitos desses profissionais costumam defender que a sua atividade é a mais 

capacitada para comandar uma assessoria de comunicação social (ACS).   

 

“Se você deixar de lado as questões corporativas, de interesse de grupos específicos, 
verá que ambas as práticas [de assessores de imprensa e de relações públicas] são 
complementares e indispensáveis.” (MAFEI, 2004, p.40) 
 

 Na verdade, uma assessoria de comunicação deve possuir profissionais de Jornalismo, 

Relações Públicas e Publicidade e Propaganda. Cada um deles tem uma função específica 

que, no fim, se complementam trazendo mais resultados para o assessorado.  

 Ao jornalista (assessor de imprensa) cabe, resumidamente, a administração das 

“informações jornalísticas das fontes para os meios de comunicação e vice-versa nas áreas 

públicas e privadas.” (LOPES, 2003, p. 19 e 20). Ou seja, o jornalista/assessor de imprensa 

trata do relacionamento com os veículos de Comunicação Social; prepara releases, press-kits 

e materiais de informações em geral; organiza as informações sobre seus assessorados que são 

divulgadas nos meios de comunicação, bem como dados que possam vir a interessar ao 

assessorado; organiza e atualiza o mailing-list; produz periódicos destinados ao público 

interno e externo; se necessário, fotografa, faz vídeos e programas de televisão e rádio; 

participa da elaboração de estratégias de comunicação juntamente com os demais 

profissionais. (KOPPLIN; FERRARETTO, 2001, p. 13 e 14). 

 A função do Relações Públicas é voltada para “criação, planejamento e execução de 

programas de integração interna e externa.” (KOPPLIN; FERRARETTO, 2001, p. 14). 

Segundo o jornalista Boanerges Lopes (2003, p. 22 e 23), como já foi dito anteriormente, o 

Relações Públicas trabalha com a integração do público interno e externo de uma instituição. 

Em relação ao público interno, o RP é responsável por promover reuniões técnicas e organizar 

festividades, a partir de um calendário previamente determinado. Quanto ao público externo, é 

dever do Relações Públicas “planejar programas comunitários, concursos e campanhas sociais 

e de promover pesquisas de opinião, analisando os resultados e sugerindo as possíveis 

soluções para a diretoria”.(LOPES, 2003, p. 22) 
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 Obviamente, que ao separar as atividades de cada um não é possível relatar todas as 

atividades que esses dois profissionais podem desenvolver dentro de uma assessoria de 

comunicação. O principal trabalho de ambos deve ser realizado de forma conjunta.  

 

A coordenação perfeita da política de comunicação de uma empresa ou instituição 
só pode ser concretizada se houver um trabalho inter-relacionado entre os setores de 
Assessoria de Imprensa (AI), Relações Públicas (RP) e Publicidade e Propaganda 
(PP), eliminando superposições e conflitos de atividades. (LOPES, 2003, p. 17) 
 

 Assim como qualquer empresa ou instituição, a ACS possui diversos setores e precisa 

de profissionais capacitados para cada função. E como disse LOPES (2003, p. 19), “quanto à 

chefia de uma ACS, basta que esteja a cargo de um(a) bem preparado(a) relações públicas, 

jornalista ou publicitário(a), enquanto nas ares específicas pessoas habilitadas exercem o que 

determina a lei”. 

 Segundo o Decreto-lei nº 972, de 17/10/69, art. 2º, as atividades do jornalista são: 

 

a) redação, condensação, titulação, interpretação, correção ou coordenação de 
matéria a ser divulgada, contenha ou não comentário; b) comentário ou crônica, pelo 
rádio ou televisão; c) entrevista, inquérito ou reportagem, escrita ou falada; d) 
planejamento, organização, direção e eventaul execução de serviços técnicos de 
jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser 
divulgada; e) planejamento, organização e administração técnica dos serviços de que 
trata a alínea “a”; f) ensino das técnicas de jornalismo; g) coleta de notícias ou 
informações e seu preparo para divulgação; h) revisão de originais de matéria 
jornalística, com vistas à correção redacional e à adequação da linguagem; i) 
organização e conservação de arquivo jornalístico, e pesquisa dos respectivos dados 
para elaboração de notícias; j) execução da distribuição gráfica de texto, fotografia 
ou ilustração de caráter jornalístico, para fins de divulgação; l) execução de 
desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico.    

 

 Da mesma forma, o Decreto 63.283, de 26/9/1968, art. 4º, define as atividades de 

relações públicas: 

 

a) à orientação de dirigentes de instituições públicas ou privadas na formulação de 
políticas de relações públicas; b) à promoção de maior integração de uma instituição 
na comunidade; c) à informação e à orientação da opinião sobre objetivos elevados 
de uma instituição; d) ao assessoramento na solução de problemas institucionais que 
influam na posição da entidade perante a opinião pública; e) ao planejamento e 
execução de campanhas de opinião pública; f) à consultoria externa de relações 
públicas junto a dirigentes de instituições ou de técnica de relações públicas, 
oficialmente estabelecido. (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p. 634). 

 

Como podemos perceber, são distintas as funções de cada profissional. Tanto relações 

públicas, quanto jornalistas têm funções específicas e diferentes dentro e fora de uma 

assessoria. Embora, a polêmica entre as duas atividades venha, em grande parte, do fato de 
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que, nos Estados Unidos, pioneiro na atividade de assessoramento, essa função é exercida 

pelo “Public Relations” (PR), ou seja, o relações públicas, que é uma espécie de agente, 

produtor. Mas, no Brasil, cada profissional possui sua função e cabe, tanto aos jornalistas, 

quanto aos relações públicas saberem (e se preocuparem em saber) até onde vai o seu trabalho 

e onde começa a atividade dos outros profissionais. Assim, o mais importante, principalmente 

para os que trabalham, ou irão trabalhar, com assessoria de comunicação, ter conhecimento e 

respeitar a atividade dos demais, para que seja sempre priorizada a qualidade do trabalho e o 

melhor para o assessorado. 

  

4 ANÁLISE DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO: RÁDIO, TELEVISÃO E JORNAL 

IMPRESSO 

 

A instantaneidade é a capacidade que um meio de comunicação tem de transmitir 

rapidamente uma informação. Dos três meios de comunicação mais tradicionais, o rádio tem o 

grau de instantaneidade mais elevado, seguido da televisão e do jornal impresso. “O rádio 

possui caráter imediato, possibilitando que o ouvinte se intere dos fatos no momento em que 

acontecem” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 47) 

O rádio, por estar, em grande parte do tempo ao vivo, transmitindo notícias (no caso de 

rádios com conteúdo jornalístico), não possui tanto tempo para disponibilizar equipes para ir 

ao local dos eventos e fazer a cobertura. “O rádio acelera a disseminação das informações em 

curto espaço de tempo, subsidiando a sociedade, os grupos e indivíduos em dada formação 

cultural” (BARBOSA FILHO, 2003, p. 47).  

Já a televisão, por possuir edições de telejornalismos com horários estipulados, tem tempo 

de enviar suas equipes até o local onde estão acontecendo os fatos, para fazer a matéria. No 

caso do jornal impresso a instantaneidade é menor. O impresso, por distribuir uma única 

edição ao dia, no início da manhã, informa hoje, as notícias de ontem. Assim, não se preocupa 

tanto com a rapidez de obter as informações, já que possui um dia para consegui-las. Também 

tem a facilidade de mandar equipes de jornalismo cobrir os acontecimentos. 

Os suportes que essas mídias utilizam para transmitir as informações também influenciam, 

tanto na instantaneidade, quanto no uso dos sites como fonte de informação. Isso porque, 

quanto mais simples forem os suportes, mais rápido eles podem (devem) transmitir notícias.  

 

O rádio dispensa todo o aparato comum nos meios visuais (câmera, luzes e outros 
recursos). Com uma estrutura mínima, trabalha-se no meio – o que abre precedentes 
para que pessoas não especializadas se aventurem na arte de “fazer” rádio. Além 
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disso, essa simplicidade possibilita ao radialista tornar a programação flexível, com 
substituições e alterações nos programas diários (BARBOSA FILHO, 2003, p. 47) 
 

No rádio, o suporte utilizado é o áudio. Somente se escutam as notícias. Esses áudios 

podem ser no formato de locução de repórteres e apresentadores ou no formato de sonoras de 

algum entrevistado. Assim, a facilidade de transmitir informações no momento em que elas 

acontecem é maior, pois o locutor pode simplesmente narrar os fatos como eles estão 

acontecendo. 

No jornal impresso, os suportes utilizados são texto e imagens. Para obter essas imagens 

(fotografias), também é necessário que o fotógrafo se desloque até o lugar do fato. Esse 

fotógrafo pode ser acompanhado de um repórter que irá apurar os fatos no local e redigir a 

matéria quando chegar à redação.  

Na televisão, os suportes são o áudio e as imagens. Dessa forma, é necessário que, na 

maioria das vezes, equipes sejam enviadas para o local dos acontecimentos para coletar 

imagens que serão editadas e após transmitidas ao público, no horário do telejornal.  

Paul Chantler e Sim Harris, no livro “Radiojornalismo”, afirmam que pesquisas realizadas 

sobre a recepção de notícias indicam que o público considera o rádio a fonte mais pura de 

informações jornalísticas, isso devido a sua rapidez de transmitir notícias. Para eles, “o fato de 

as notícias no rádio serem geralmente curtas, torna-as bem sintéticas, concentradas apenas no 

acontecimento, sem maiores rodeios”. (CHANTLER; HARRIS, 1998, p.20) 

 

Os jornais de rádio, não importa a hora em que estejam no ar, devem estar à frente 
de outros veículos. Uma de suas características é que, ao contrário da televisão ou 
do imprenso, não vai ao estúdio fechado. (BARBEIRO; LIMA, 2003, p. 14). 
 

Seguindo esse raciocínio, os programas radiofônicos utilizam um site de assessoria de 

imprensa com mais freqüência como fonte de informação do que o telejornalismo e jornal 

impresso.  

 

4.1 O RÁDIO 

 

Pode-se dizer que o rádio, em sua definição mais simples, é um “veículo de 

radiodifusão sonora que transmite programas de entretenimento, educação e informação.” 

(RABAÇA; BARBOSA, 2001, p.616). Mas esse veículo de radiodifusão, que hoje, nos é tão 

comum, tem grande importância para a comunicação. 
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De todos os meios de comunicação o rádio é ainda o mais ágil, instantâneo. Em 
2002, o rádio comemorava 80 anos de existência. Exercia, no entanto, um poder 
imenso. Eram 5 mil emissoras comerciais de rádio em AM e Fm em operação no 
Brasil. (...) O rádio atinge 88% do total de residências no país. Dados de 1989 
destacam que cerca de 84% da população é atingida pela tevê e 88% pelas rádios 
(...). (CHINEM, 2003, p. 78-79) 

 

A história do rádio comemora, em 2006, 84 anos. Segundo Luiz Artur Ferraretto 

(2001), a massificação do rádio, no Brasil, começa a crescer por volta de 1924, “quando Elba 

Dias populariza as transmissões, lançando a Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro.” 

(FERRARETTO, 2001, p.21). Entretanto, as primeiras experiências com transmissão de som 

datam do século anterior, por volta de 1830. (FERRARETTO, 2001, p.79). FERRARETTO 

(2001, p.102) afirma que Getúlio Vargas, ao se tornar Presidente da República, em 1930, 

incentivou o crescimento industrial do país e com isso, fez com que o rádio começasse a se 

estruturar, “não mais como novidade, mas sim se constituindo em um veículo de comunicação 

que, ao buscar o lucro, volta-se para a obtenção constante de anunciantes e de público.”. 

Nessa época, criam-se decretos para regulamentar e definir o papel das emissoras de rádio.  

Foi entre os anos de 1939 e 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, que o 

radiojornalismo começa a ter mais importância dentro do Brasil. Em 28 de agosto de 1941, 

estreava o “Repórter Esso”, o noticiário de rádio, mas famoso de toda a história do 

radialismo brasileiro. “A maior contribuição do Esso foi a introdução no Brasil de um modelo 

de texto linear, direto, corrido e sem adjetivações, apresentando um noticiário ágil e 

estruturado.”(FERRARETTO, 2001, p. 127). 

Embora, nos anos 50, com o surgimento da televisão, tenha se falado do fim no rádio, 

os meios televisivos nunca ocuparam, de fato, o lugar dos meios radiofônicos. É verdade que 

o surgimento da televisão causou a decadência do rádio espetáculo. Vários profissionais do 

rádio se transferiram para as emissoras de televisão, assim como diversas verbas publicitárias. 

Assim, o rádio foi obrigado a buscar “um caminho diferente sinalizado por itens até então 

minoritários dentro da programação – o jornalismo, as transmissões esportivas, o serviço para 

a população e a música gravada”. (FERRARETTO, 2001, p. 137). 

Dessa forma, o rádio muda o seu perfil para adaptar-se as novas tecnologias que 

estavam surgindo. Diversos gêneros são criados e agregados aos meios radiofônicos, ao longo 

de todos esses anos. Hoje, “música, notícias, discussões, informações de utilidade pública, 

programas humorísticos, novelas, narrações de acontecimentos esportivos e sociais, 

entrevistas e cursos são os gêneros dos programas.” (RABAÇA; BARBOSA, 2001, p.616). 
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Segundo André Barbosa Filho, em seu livro “Gênero Radiofônicos”(2003), as 

principais características do rádio são:  

- Sensorialidade: Enquanto a televisão mostra as imagens e o jornal impresso, as fotos, 

o rádio oportuniza ao ouvinte a possibilidade de criar as suas próprias imagens, fantasiar a 

partir da locução, fazendo com que ele faça parte do processo de produção da notícia; 

- Penetração: O rádio possibilita que milhares de pessoas, de diferentes localidades, 

possam adquirir a mesma informação, ao mesmo tempo. 

- Regionalismo: O rádio viabiliza que a relação entre o programa radiofônico e os 

ouvintes seja estreitada, na medida em que suas informações podem ser mais locais. 

 - Intimidade: Embora o rádio tenha a capacidade de “falar” para milhares de pessoas, 

os ouvintes têm a sensação de que o que está sendo dito é diretamente direcionado para si, 

trazendo a idéia de proximidade, intimidade e até cumplicidade. 

- Imediatismo e instantaneidade: O meio tradicional que pode informar mais rápido, 

no momento em que está acontecendo. 

- Simplicidade: Dispensa a maioria dos suportes técnicos que são necessários para os 

demais meios de comunicação. É muito mais “simples” fazer um programa de rádio, do que 

uma matéria para a televisão, por exemplo. 

- Mobilidade: O aparelho de rádio é bastante portátil, podendo ser levado para diversos 

lugares. Exemplos disso são os rádios nos carros, disc-man, walkmann, entre outros. 

- Acessibilidade: Grande parte da população tem condições de adquirir um aparelho de 

rádio. 

- Baixo custo: Os custos para se manter uma estação de rádio são relativamente 

baixos, após terem adquiridos a freqüência de transmissão. 

 

4.1.1 Jornalistas X Radialistas 

  

Milton Jung, em seu livro “Jornalismo de Rádio” (2004), ao falar sobre a evolução 

tecnológica do rádio, faz a seguinte reflexão: “Radialista e ascensorista não apenas rimam 

como devem ter a mesma finalidade. Alguém precisa de ascensoristas para usar o elevador? 

Bastará ser radialista, se a rádio deixa de ser apenas o som10?” (JUNG, 2004, p.69). Embora o 

autor não responda diretamente as perguntas que faz, pode-se chegar a uma conclusão: 

                                                 
10 Ao questionar se bastaria ser radialista, já que o rádio deixa de ser apenas som, o autor se refere ao avanço 
tecnológico, onde as rádios precisam, cada vez mais, atrair o público, com entrevistas, reportagens e assuntos 
interessantes e novos, além do crescente número de rádios que também podem ser acessadas pela Internet, 
trazendo até suas notícias em forma de texto. 
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Sabemos que não necessitamos de ascensoristas pra usar um elevador. Sendo assim, também 

deve ser negativa a resposta para a segunda pergunta, ou seja, não bastará ser radialista. 

No início da radiodifusão, a baixa qualidade dos equipamentos fazia com que o 

radialista necessitasse competir com chiados e descargas elétricas e, para isso, ele precisava 

de uma excelente voz. Nessa época, a fala acabava sendo a principal qualidade de um 

profissional do rádio, pois somente os que possuíam um tom grave, que se sobrepusesse aos 

barulhos gerados pela precariedade dos aparelhos de transmissão, conseguiam se comunicar 

com o ouvinte. (JUNG, 2004, p. 118 e 119) E assim, o “mito do vozeirão” 11, de que todos os 

radialistas precisam ter vozes fabulosas, ainda existe. 

 

 “Ter boa voz ou ser bom de gogó ainda é preciso. Conceito, não mais definido 
como antigamente. A mudança no padrão radiofônico exigiu profissionais mais 
bem articulados, que entendessem o conteúdo da informação e soubesse interpretar 
o texto, oferecendo ao público a notícia com a devida importância.” (JUNG, 2004. 
p. 119).  

 

O autor coloca que, nos primórdios do rádio, o pioneiro Roquette-Pinto costumava ler 

os principais jornais da cidade do Rio de Janeiro, marcando com um lápis vermelho todas as 

notícias que lhe eram interessantes. Após fazer isso, Roquette-Pinto entrava no ar para 

apresentar o programa “Jornal da Manhã” e lia todas as notícias que havia selecionado. Foram 

assim, as primeiras experiências jornalísticas do rádio brasileiro, em meados da década de 20. 

E esse pioneirismo justifica o método usado por Roquette-Pinto, pois não havia suportes na 

época que possibilitassem um outro tipo de cobertura jornalística. Embora o avanço 

tecnológico do rádio tenha sido enorme nesses 80 anos, hoje em dia ainda podemos ligar o 

rádio e encontrar jornalistas e radialistas que utilizam a leitura de jornais impressos como 

fonte de informação para seus ouvintes. (JUNG, 2004, p. 19-20). “Erro provocado pela falta 

de pessoal, de tempo, de criatividade e de vergonha na cara.” (JUNG, 2004, p.19). 

Mas, enquanto Roquette-Pinto se aventurava no advento do rádio, nem se pensava na 

profissão de jornalista. Todos eram jornalistas desde que estivessem exercendo tal função. A 

Cásper Líbero, primeira faculdade de jornalismo no Brasil, só surgiu em 1947, em São Paulo. 
12 E só foi em 1969 que o Decreto-Lei nº 972 regulamentou a profissão do jornalista, exigindo 

a obrigatoriedade do diploma. A partir dessa regulamentação surgiram diversas polêmicas, 

                                                 
11 O termo “mito do vozeirão” foi utilizado por Milton Jung, em Jornalismo de Rádio (2004. p.119), para definir 
a lenda que se criou de que todos os radialistas necessitam ter o tom de voz grave, como os primeiros 
profissionais do rádio.  
12 Informação disponível em: http://www.eca.usp.br/prof/josemarques/arquivos/artigos3_b.htm. Acesso em: 
23/08/06. 
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que existem até hoje, sobre a verdadeira necessidade de um curso superior para exercer a 

profissão. 13 

A exigência da audiência é crescente. Com a proliferação dos meios de informação,a 

audiência procura, cada vez mais, informações completas, de credibilidade , instantâneas e de 

caráter objetivo. Há diversos meios de se obter informações nos dias atuais, o que faz com 

que os profissionais dos meios de comunicação de massa tenham que procurar novas formas 

criativas de atrair o eu público. Grande parte da audiência não busca, no rádio, as informações 

lidas de jornais impressos, como fizera Roquette-Pinto nos primórdios do rádio. Geralmente, 

os ouvintes têm acesso aos jornais impressos e não disponibilizam o seu tempo, para escutar 

no rádio o que já foi lido no jornal. Assim, os profissionais do rádio precisam ir além, fazer 

jornalismo, trazer informações sem se “apoiarem” nos demais meios de comunicação em 

massa. “O apresentador deixa de ser um leitor de notícias, precisa ter visão histórica dos 

acontecimentos, capacidade de analisar as origens e conseqüências dos fatos.” (JUNG, 2004, 

p. 69). 

Dessa forma, a presença de um jornalista, na equipe de uma rádio, acaba se tornando 

indispensável. Mas, mesmo assim, o fato de uma rádio necessitar de um jornalista, não exclui 

a existência do radialista como integrante dessa equipe. O jornalista produz as notícias, mas 

elas ainda podem ser lidas no ar por um radialista. “O velho estilo dos locutores de notícias, 

com voz bonita, ainda sobrevive (...). No sistema tradicional o locutor entra com a voz e a 

notícia é escrita por outra pessoa.” (CHANTLER e HARRIS, 1998, p.23-24) 

E é dessa forma que muitas emissoras de rádio trabalham,. Introduzem o trabalho do 

jornalista, produtor de notícias com as características exigidas pelos ouvintes, sem deixar de 

lado o “mito do vozeirão”, em que o locutor com sua bela voz “encanta” e atrai os ouvintes. 

 

5 O UNIVERSO DA PESQUISA COMUNICACIONAL 

 

Esta pesquisa procura dar ênfase à recepção de uma mensagem. Buscamos aqui, 

verificar de que forma os programas de rádio locais utilizam as informações disponibilizadas 

em um site de assessoria de imprensa. Ou seja, pretendemos analisar os programas 

radiofônicos como audiência do site de assessoria do SMVC (melhor detalhado no sub-

capítulo 3.1.1.1.). 

 

                                                 
13 Informações disponíveis em: http://www2.uerj.br/~fcs/contemporanea/n3/artigodiploma03.htm. Acesso em: 
23/08/06. 
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5.1 A AMOSTRA 

 

Após a análise dos três meios de comunicação – jornal impresso, rádio e televisão -, 

realizada anteriormente, verificou-se que, devido as suas características, os programas 

radiofônicos possuem maior tendência a utilizar um site de assessoria de imprensa como fonte 

de informações do que os programas que têm como suporte os demais meios. Isso porque, 

levando em consideração que os principais fatores que diferenciam o uso de sites de 

assessoria de imprensa por outros meio de comunicação são a necessidade que esses meios 

têm de adquirir uma informação e a facilidade com que podem realizar essa tarefa, os 

programas radiofônicos são os que mais transmitem notícias, com maior grau de 

instantaneidade, necessitando o mínimo suporte técnico. 

Como o objetivo desse trabalho é realizar uma investigação mais aprofundada, é 

necessário selecionar determinados programas nas rádios locais para serem analisados.  

 

 

5.1.1 Levantamento das rádios locais e seleção dos programas radiofônicos 

 

Como Santa Maria possui onze rádios, sendo seis FM e cinco AM, ao analisar toda a 

programação dessas rádios, a pesquisa poderia ficar superficial, não atingindo os objetivos 

desse trabalho. Desse modo, iremos realizar um levantamento das rádios14, bem como dos 

programas, para que se possa selecionar quais trazem mais resultados para essa pesquisa.  

As rádios FM locais são: 

 

Rádio Atlântida:  

Rádio voltada para um público jovem, possuindo, em sua equipe local, somente 

acadêmicos do curso de jornalismo, mas nenhum jornalista já formado. Sua programação é 

bastante musical. Parte de sua programação é de Porto Alegre, tendo três programas 

realizados em Santa Maria. São eles: Território Atlântida, de segunda a sexta, das 9h às 13h; 

Atlântida Vibe, de segunda a sexta, das 13h às 17h; e Diretoria, aos sábados, das 14h às 18h. 

Os programas Território Atlântida e Atlântida Vibe um caráter bastante musical. Já o 

                                                 
14 Esse levantamento foi realizado durante o mês de maio de 2006, já que os questionários, que compunham a 
primeira etapa dessa pesquisa, começaram a ser distribuídos no mês de junho. Pode haver algum tipo de 
modificação nas grades de programação de algumas rádios, mas optamos por não modificar o nosso 
levantamento, pois foi a partir deste que realizamos a seleção dos programas radiofônicos.  
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Diretoria tem como característica ser uma revista radiofônica jovem que mescla música com 

informação. 

 

Rádio CDN: 

Rádio 100% jornalística, a CDN é a única rádio FM, em Santa Maria, que possui essa 

proposta. Afiliada da Rádio Gaúcha de Porto Alegre, parte da programação da CDN não é 

local, tendo oito programas produzidos em Santa Maria. São eles:  

- Central CDN, de segunda a sexta, das 6h às 8h; 

Programa com entrevistas, reportagens, comentários e quadros especiais. Ele leva ao ar as 

principais informações do dia-a-dia dos ouvintes e a repercussão dos fatos do dia anterior. 

- CDN Entrevista, de segunda a sexta, das 16h às 17h; 

Programa de entrevista que traz um convidado para contar sua história de vida de forma 

dinâmica e interessante, sempre relacionando o relato do entrevistado com fatos históricos, 

políticos e culturais de Santa Maria e região; bem como a presença de artistas, atores, 

escritores que estejam em nossa cidade. 

- Opinião, aos sábados, das 10h às 10:30h;  

Programa que aborda assuntos que não estão nos meios midiáticos, com convidados 

especializados no assunto em questão. 

- Análise, aos sábados, das 10:30h às 12h;  

Programa temático semanal de entrevistas, debates e reportagens.  

- CDN Saúde, aos sábados, das 8:30h às 10h;  

Programa com conteúdo voltado para a área de saúde, sempre com a participação de um 

especialista. 

- Jogo de Cintura, aos domingos, das 12h às 12:50h;  

Programa voltado principalmente para o público feminino, traz assuntos polêmicos e 

curiosos a serem debatidos pelas convidadas. 

- CDN Notícias, de segunda a sábado, das 12h às 12:05h e CDN Notícias 2ª edição, de 

segunda a sexta, das 18h às 18:05h. 

Síntese noticiosa sobre os principais fatos e notícias de Santa  Maria e região. 

 

Rádio Nativa: 

A rádio Nativa é voltada para a Cultura Tradicionalista Gaúcha. Dessa forma, as 

informações divulgadas são direcionadas à temática da rádio. 
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Rádio Pampa:  

A rádio Pampa tem uma programação 100% musical, não possuindo nenhum programa 

noticioso que pudesse se valer das informações do site do Santa Maria Vídeo e Cinema. 

 

Rádio Medianeira FM:  

A programação da rádio Medianeira FM é musical, também não possuindo programas 

noticiosos. 

 

Rádio Itapema: 

Toda a programação da rádio Itapema vem de Florianópolis, com exceção da agenda local 

que informa o que está acontecendo no âmbito cultural na cidade.  

 

As rádios AM locais são: 

 

Rádio Guarathan: 

Rádio bastante voltada para a informação, a Guarathan é afiliada da rádio Guaíba Sat, de 

Porto Alegre. Dos programas realizados em Santa Maria, que possuem valor jornalístico, 

destacam-se:  

- Programa Olho Vivo, de segunda a sexta, das 6:55h às 9:30h;  

Programa jornalístico, com notícias, entrevistas e serviços para a comunidade Santa-

mariense. 

- Dimensão, de segunda a sexta, das 9:30h às 11:55h;  

Programa jornalístico que aborda assuntos de interesse da comunidade. 

- Paralelo 860, de segunda a sexta, das 14:30h às 15:55h.  

Programa de informações com entrevistas e destaques de Santa Maria. 

 

Rádio Imembuí: 

Rádio voltada para a informação, com diversos programas jornalísticos. Desses programas 

os de maior destaque são:  

- Imembuí Debates, de segunda a sexta, das 6:30h às 8:00h; 

Programa onde dois debatedores falam de assuntos atuais, de interesse da população. 

- Programa Espaço Aberto, de segunda a sexta, das 10:30h às 12:00h;  

Programa de variedades, que traz as manchetes dos jornais, notícias sobre o que está 

acontecendo na cidade, entre outros assuntos. 



 44
 

- Controle Geral, de segunda a sexta, das 8:00h às 10:30h.   

Programa de informações sobre Santa Maria e região. 

 

Rádio Santamariense: 

Rádio popular em Santa Maria possui uma grade de programação bastante diversificada. 

Os programas de notícias que mais se destacam dentro da programação da rádio são: 

- Bom Dia Cidade, de segunda a sexta, das 6:00h às 7:00h. Aos sábados, das 6:00h às 

8:00h. 

Jornalismo local e regional, entrevistas, indicadores, esporte e informações. 

- Show da Manhã, de segunda a sábado, das 8:00h às 12:00h 

Comunicação popular, música, solidariedade, participação do ouvinte, serviços e 

informação. 

- Santamariense Notícias, de segunda a sexta, das 12:00h Ás 12:30h 

Jornalismo local e regional. Resumo dos principais fatos do dia. Entrevistas, indicadores e 

informações de Santa Maria e região. 

- Show da Tarde, de segunda a sexta, das 14:00h às 17:00h 

Comunicação popular, música, participação do ouvinte, Correio do amor, serviços e 

informação. 

- Show da Alegria, de segunda a sexta, das 17:00h às 19:00h 

Jornalismo local e regional, comunicação popular, entrevistas, indicadores, música, 

participação do ouvinte, serviços, informações de Santa Maria e região. 

- Show da Noite, de segunda a sexta, das 20:00h às 24:00h 

Comunicação popular, música, poesias, entrevistas, participação do ouvinte, boletins 

policiais, manchetes dos jornais, serviços e informação. 

 

Rádio Medianeira AM: 

A rádio Medianeira divide a sua grade com programas musicais, informativos, esportivos 

e religiosos. Os programas que possuem cunho noticioso são: 

- Bom Dia Santa Maria, de segunda a sexta, das 5:00h às 7:00h. 

Programa musical e jornalístico. 

- Programa João Carlos Maciel, de segunda a sábado, das 7:00h às 11:45h. 

Programa que mescla música, jornalismo e atendimento ao público. 

- Atualidade, de segunda a sexta, da 12:00h às13:00h 

Programa noticioso. 
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Rádio Universidade:  

A Rádio Universidade é a emissora oficial da Universidade Federal de Santa Maria 

(UFSM), não tendo caráter comercial. Ela também é um laboratório para os alunos do curso 

de Jornalismo da UFSM. Sua programação é voltada à comunidade regional, com espaços 

dedicados ao jornalismo geral, esportivo, informação científico-cultural, música e variedades, 

coberturas de eventos e divulgação da instituição mantenedora. Os programas que não 

possuem caráter musical, institucional ou esportivo são: 

- Redação Aberta, de segunda a sexta, das 7:00h às 9:00h; 

Programa jornalístico diário, com destaque para as notícias universitárias, locais, 

estaduais, nacionais e esportivas. Inclui entrevistas, comentários, reportagens, datas e 

meteorologia. 

- Fazendo Arte, de segunda a sexta, das 11:00h às 12:00h. 

Programa cultural diário, com destaque para a música, cinema, exposições artísticas, 

shows, teatro e espetáculos, eventos artísticos em geral, na forma de notícias e entrevistas. 

-Cine Música, aos sábados, das 9:00h às 11:00h. 

Programa especializado na sétima arte, abordando tudo sobre cinema. 

- Programa Essencial, de segunda a sexta, das 9:05h às 11:00h. 

Programa jornalístico diário. Mantém comentaristas e quadros fixos como Ciência e 

Cultura, O Minuto do Livro, Serviço do Tempo e Falando de Saúde. 

- Estação Alternativa, de segunda a sexta, das 13:30h às 15:00h. 

Programa jornalístico com quadros fixos, como Opinião, Giro Regional, Agenda 

Cultural, Espaço Jurídico e Noticias da Quarta Colônia. 

- A Hora Alemã, todas as terças, das 21:30h às 22:30h. 

Programa cultural de divulgação da etnia germânica. 

- Benedetta Itália, todas as quintas, das 21:00h às 22:00h. 

Programa cultural de divulgação da italianidade em suas mais diversas manifestações. 

- Espanhol 10, aos sábados, das 16:00h às 16:30h. 

Programa cultural de divulgação da língua, cultura e música espanholas, produzido pelos 

alunos do Curso de Espanhol da UFSM. 

- Informe Cultural, de segunda a sexta, das 13:00h às 13:15h. 

Programa voltado para a divulgação as áreas de história, geografia, literatura, cinema, 

música, novas tecnologias, meio ambiente, biografias, ciência e turismo. 

- Panta Rhei, aos domingos, das 17:30h às 18:00h. 
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Programa cultural, com música, divulgação cultural da cidade, poesia, filosofia e 

entrevistas. 

- Pelos Palcos do Rio Grande, aos domingos, das 8:30h às 12:00h 

Programa voltado para a cultura nativista. 

- Pense e Dance – Som e Ritmo da América Latina, aos domingos, das 13:00h às 14:00h. 

Programa que divulga a música latino-americana. 

- Raízes da América, aos sábados, das 17:00h às 19:00h. 

Programa cultural de divulgação da música e da cultura da América Latina. 

- Terceiro Olho, todas as quintas, das 22:00h às 22:30h. 

Programa cultural de reflexão sobre temas comportamentais, com argumentação da 

terapeuta holística Jane Conte. 

 

Após esse levantamento, escolhemos determinados programas de cada rádio, tentando 

estabelecer um máximo de três programas por rádio, para, como já foi dito anteriormente, não 

tratar de forma superficial a pesquisa. Os critérios utilizados para essa seleção foram: 

programas com caráter informativo, programas que já realizaram algum tipo de cobertura do 

festival e programas formadores de opinião. 

Dessa forma, os programas radiofônicos selecionados são: 

- Diretoria, da rádio Atlântida FM; 

- Central CDN, da rádio CDN FM; 

- CDN Entrevista, da rádio CDN FM; 

- Programa Olho Vivo, da rádio Guarathan AM; 

- Programa Dimensão, da rádio Guarathan AM; 

- Paralelo 860, da rádio Guarathan AM; 

- Espaço Aberto, da rádio Imembuí AM; 

- Controle Geral, da rádio Imembuí AM; 

- Programa João Carlos Maciel, da rádio Medianeira AM; 

- Medianeira Atualidade, da rádio Medianeira AM; 

- Redação Aberta, da rádio Universidade AM; 

- Fazendo Arte, da rádio Universidade AM; 

- Cine Música, da rádio Universidade AM; 

- Bom dia cidade, da rádio Santamariense AM; 

- Show da Manhã, da rádio Santamariense AM. 
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5.2 O QUESTIONÁRIO 

 

Segundo SOUSA (2006), a pesquisa aqui realizada é descritiva, já que “se fazem à luz 

de conhecimentos já existentes e que procuram descrever uma situação, observar, registrar, 

classificar, analisar, interpretar e relacionar fenômenos, sem qualquer manipulação 

experimental ou de outro tipo”. (p. 371). SOUSA (2006) também define o que seria um 

estudo de caso, vindo de encontro com a idéia proposta nesse trabalho: 

 

Os estudos de caso são, normalmente, pesquisas descritivas em que vários métodos 
e técnicas são combinados (desde a observação participante, às entrevistas, 
inquéritos, etc.) para investigar aprofundada e sistematicamente uma pessoa, um 
grupo, uma organização ou uma determinada ocorrência no seu contexto, dentro de 
um período determinado de tempo (normalmente dilatado).(p.371) 

 

Dessa forma, nossa técnica de investigação foi baseada em entrevistas semi-

estruturadas com características de um questionário. A abordagem é de caráter quali-

quantitativo. Quantitativo no sentido em que se buscou saber, através de perguntas fechadas, o 

número de acessos, tempo destinado ao Santa Maria Vídeo e Cinema em cada programa e o 

tipo de material que se é procurado no site. Qualitativo, pois, através de perguntas abertas e 

semi-abertas, tentou-se traçar um perfil de cada profissional, bem como, saber suas opiniões 

sobre assessoria de imprensa, websites e o Santa Maria Vídeo e Cinema.   

  

5.3 A COLETA DE DADOS 

 

Para atingir os objetivos desse trabalho, dividiu-se a pesquisa em três momentos. 

Inicialmente, foram enviados aos apresentadores e produtores dos quinze programas 

radiofônicos, previamente selecionados, o primeiro questionário (APÊNDICE A). Esse 

questionário possuía perguntas semi-abertas, buscando informações sobre a vida profissional 

e o grau de conhecimento dessas pessoas sobre o Santa Maria Vídeo e Cinema e seu site. 

 Destes quinze questionários, dez foram respondidos, sendo que um desses 

apresentadores não se disponibilizou a participar do restante da pesquisa. Assim, nove 

programas continuaram a ser analisados na segunda etapa dessa investigação. 

 Nessa fase, os apresentadores e/ou produtores desses programas radiofônicos 

receberam um segundo questionário (APÊNDICE B) para que respondessem durante a 

semana de realização do Festival. Novamente, o questionário era semi-estruturado, com 

perguntas fechadas e abertas, abordando o acesso do site, o aproveitamento do material 



 48
 

disponibilizado e opiniões sobre o site, bem como assessoria de imprensa e internet. Desses 

nove questionários, seis foram respondidos. 

 Na terceira etapa buscou-se saber qual é a visão dos entrevistados sobre os temas 

abordados neste trabalho, assim como mais informações etnográficas de cada profissional. 

Para isso foi realizada uma entrevista oral, semi-estruturada, com perguntas abertas 

(APÊNDICE C). 

 

5.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.4.1 Questionário I 

 

Ao realizar este primeiro questionário, buscamos ter um maior contato com os 

apresentadores e produtores dos programas envolvidos na pesquisa, bem como as 

características de cada programa e a familiaridade destes profissionais com o Santa Maria 

Vídeo e Cinema.  

O Questionário I foi dividido em duas partes. A primeira continha questionamentos 

sobre a carreira dos apresentadores e produtores e as características dos programas 

radiofônicos. A segunda parte teve como intenção saber qual era a intimidade desses 

profissionais com o SMVC. 

 Sendo assim, entramos em contato com todos os entrevistados, pessoalmente ou por 

telefone, para que fosse combinado, de acordo com a preferência do profissional, como seria 

entregue o questionário (que poderia ser impresso ou via e-mail). Quatro destes profissionais 

solicitaram que os questionários fossem enviados por e-mail, os outros onze preferiram que as 

questões fossem entregues pessoalmente. Do total de 15 (quinze) questionários entregues, 10 

(dez) foram devolvidos.  

Abaixo citaremos os programas que retornaram os questionários e suas características, 

segundo informações contidas na primeira parte do Questionário I, respondido pelos 

profissionais responsáveis por cada programa, durante o mês de junho de 200615.  

 

A. PROGRAMA REDAÇÃO ABERTA: 

                                                 
15 Todas as informações, aqui citadas, são referentes ao mês de junho. Nessa pesquisa levaremos em conta as 
informações que nos foram dadas nesse período, pois esse estudo está direcionado para o Santa Maria Vídeo e 
Cinema (que ocorreu no início do mês de julho), e não para o mês corrente. Assim, as informações são restritas 
ao mês de junho.  
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Apresentado pela Rádio Universidade AM, de segunda a sexta, das 7h às 9h. Segundo 

o apresentador e produtor do programa, Cândido Otto da Luz, pode-se definir o Redação 

Aberta como um “programa jornalístico ‘liberal’, ou seja, aborda todas as áreas: jornalismo 

puro (com prioridade para informações da UFSM), esporte, cinema, música, etc. Tem equipe 

de comentaristas e quadros diários”. O programa existe desde março de 1990, ou seja, há 16 

anos. Cândido Otto está no cargo de apresentador desde o início do programa: “Fui o criador 

do programa na Rádio. Quando ingressei na emissora não havia programa jornalístico”. Além 

de apresentador e produtor do Redação Aberta, Cândido Otto é “produtor e apresentador dos 

Programas ‘MPB Especial’, ‘Sempre aos sábados’ e ‘Universidade Esportiva’”. Integra 

também, a equipe de esportes e colabora eventualmente com quadros especiais para o 

programa “Radar Esportivo”. Atua ainda na TV Campus, canal 15 da NET, como produtor e 

apresentador do programa “Camisa 15”, às quintas-feiras, ao vivo (juntamente com o colega 

jornalista Gílson Píber). Também integram o programa as acadêmicas de jornalismo da 

UFSM, Bruna Porto e Bruna Taschetto. Cândido Otto da Luz é formado em jornalismo. 

 

B. PROGRAMA FAZENDO ARTE: 

Apresentado pela Rádio Universidade AM, de segunda a sexta, das 11h05 às 12h. 

Segundo a apresentadora do programa, Rejane Miranda, pode-se definir o Fazendo Arte como 

sendo um programa que trata de assuntos ligados à “cultura, arte, entretenimento, roteiro 

cultural da cidade e região, lançamentos musicais, entrevistas e cinema.”. O programa existe 

há 10 anos, e Rejane Miranda é a apresentadora desde o início do programa, que além de ser 

produzido pela mesma, conta também com a colaboração de Jair Alan (jornalista) e Janaína 

Oliveira (acadêmica de jornalismo). Além de apresentadora e produtora do Fazendo Arte, 

Rejane Miranda realiza as funções de “programação musical do ROTEIRO, apresentado na 

parte da tarde por Roberto Montagner. Compro discos, organizo o acervo, assessoro outros 

programas com trilhas e quadros sobre música”. Rejane Miranda é formada em relações 

públicas e jornalismo. 

 

C. PROGRAMA CDN ENTREVISTA: 

Apresentado pela Rádio CDN FM, de segunda a sexta, das 16h às 17h. Segundo a 

produtora do programa, Sonaira Canterle, pode-se definir o CDN Entrevista como um 

“programa de entrevista, que relata fatos históricos, políticos e culturais de Santa Maria e 

região”. O programa existe há três anos, sendo anteriormente apresentado por Claudemir 

Pereira, que foi substituído por Sérgio Assis Brasil, este ano. Sonaira Canterle, está na função 
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há seis meses, sendo também repórter de outros programas da rádio. Sérgio Assis Brasil, 

embora possua o registro de jornalista, tem somente a formação acadêmica em direito e 

Sonaira Canterle é acadêmica de jornalismo. 

 

 

D. PROGRAMA CENTRAL CDN: 

Apresentado pela Rádio CDN FM, de segunda a sexta, das 6h às 8h. Segundo a 

apresentadora do programa, Stefanie Silveira, pode-se definir o Central CDN como um 

programa que “contém reportagens, entrevistas e boletins ao vivo sobre assuntos relevantes do 

dia na cidade e região. Na 1ª hora, produção rural, direitos do consumidor e trabalhador. 

Cotidiano de Santa Maria, na 2ª hora”. O programa existe há mais de dois anos. Stefanie está 

no cargo de apresentadora há quatro meses e uma semana. Além de apresentadora do Central 

CDN, Stefanie é “repórter, produtora, coordenação do jornalismo e de reportagem”. O 

programa é produzido por Carlos Spall, que está nessa função há um ano. Além de produtor, 

Carlos também é repórter de outros programas da rádio. Stefanie Silveira e Carlos Spall são 

acadêmicos de jornalismo. 

 

 E. PROGRAMA DIRETORIA: 

Apresentado pela Rádio Atlântida FM, aos sábados, das 14h às 18h. Segundo a 

produtora do programa, Letícia Ahrens, pode-se definir o Diretoria como uma “revista 

radiofônica de conteúdo jovem, que mescla música e informação”. O programa existe desde 

março de 2006, sendo apresentado por Alexandre Poerschke, com a colaboração de Deivid 

Couto, Fabiano Oliveira, Bárbara Henriques e Sandor Melo. Alexandre Poerschke está 

apresentando o programa desde seu início, mas trabalha na rádio há um ano e dois meses. 

Também é coordenador de programação da rádio e apresenta o programa Atlântida Vibe. O 

programa é produzido por Letícia Ahrens e Luiza Momo, que estão nessa função desde o 

início do programa. Elas só exercem essa função na rádio, pois o programa é independente. 

Alexandre Poerschke, Letícia Ahrens e Luiza Momo são acadêmicos de jornalismo. 

 

 F. PROGRAMA SHOW DA MANHÃ: 

Apresentado pela Rádio Santamariense AM, de segunda a sábados, das 8:00h às 

12:00h. O Show da Manhã é definido como um programa “popular com notícias 

solidariedade, entrevistas e participação direta do ouvinte pelo telefone, sorteio de brindes, 

etc. Reportagem policial, previsão do tempo, músicas variadas, pedido feito pelo ouvinte. 
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Sertaneja, forró, gaúcha e arrasta-pé.”. O programa existe há 28 anos. O programa é 

apresentado por Paulo Sidinei Schmidt, que está nessa função desde o início do programa. 

Além de apresentador, Paulo Sidinei é “locutor, apresentador e narrador esportivo.”. O 

programa é produzido por Matheus Beltrame há sete meses. Paulo Sidinei tem curso superior 

completo, mas não na área de jornalismo, e Matheus Beltrame é acadêmico de jornalismo. 

 

 G. PROGRAMA CINE MÚSICA: 

Apresentado pela Rádio Universidade AM, aos sábados, das 9:00h às 11:00h. Segundo 

o apresentador do programa, Jair Alan, pode-se definir o Cine Música como “programa que 

destaca as trilhas sonoras dos filmes; homenageia pessoas e personalidade ligadas, de alguma 

forma, ao cinema; destaca a programação de filmes que passarão na televisão na próxima 

semana e nos cinemas da cidade. As personalidades e fatos lembrados em cada programa 

estão relacionados à cronologia da semana, ou seja, o artista será homenageado na semana 

que contenha uma data relacionada ao seu aniversário, sua morte. Também são lembrados 

lançamentos de filmes, fatos históricos que tenham relação a algum filme”. O programa existe 

há 11 anos e Jair Alan está no cargo de apresentador desde o início do programa, sendo 

também o produtor. Além disso, Jair também realiza as funções de “Chefe da Agência de 

Notícias da Coordenadoria de Comunicação Social da UFSM”, é formado em jornalismo e é 

mestre em Comunicação e Cultura. 

 

H. PROGRAMA DIMENSÃO: 

Apresentado pela Rádio Guarathan AM, de segunda a sexta, das 9:30h às 11:55h. 

Segundo o apresentador do programa, Valmir Lima, o Dimensão é um “programa jornalístico 

– noticiário geral, com ênfase para a cobertura política, prioridade para temas locais, com 

entrevistas e comentários.”. O programa existe há 14 anos. Valmir Lima está no cargo de 

apresentador do programa há 12 anos, mas trabalha na rádio há 21 anos. O programa é 

produzido pelo próprio Valmir Lima, que é formado em história e jornalismo. 

 

 I. PROGRAMA ESPAÇO ABERTO: 

Apresentado pela Rádio Imembuí AM, de segunda a sexta, das 10:30h às 12:00h. 

Segundo Salete Barbosa, apresentadora do programa, o Espaço Aberto é definido como um 

programa que aborda assuntos ligados a “comportamento, serviço, cultura, comunidade”. O 

programa existe há 15 anos. Salete Barbosa está no cargo de apresentadora do programa desde 

o início. Além de apresentadora, Salete realiza “locuções de propagandas”. O programa é 
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produzido por Ana Marta Moreira Flores desde novembro de 2005. Salete Barbosa não tem 

formação universitária e Ana Marta é acadêmica de jornalismo. 

 

J. PROGRAMA ATUALIDADE: 

Apresentado pela Rádio Medianeira AM, de segunda a sexta, das 12h às 13h. Segundo 

o apresentador do programa, Ari Vilmar Barroso, o Atualidade é um programa de jornalismo, 

“dividido em segmentos: tempo, indicadores, polícia, entrevista, comentário, esportes, etc.”. 

O programa existe há três anos e três meses. Ari Vilmar está no cargo de apresentador desde o 

início do programa, mas trabalha em rádio há mais de 30 anos. Além de apresentador e 

produtor do Atualidade, Ari Vilmar é “coordenador de esportes e contato publicitário. 

Produção e apresentação do programa Noca Seara, esporte amador e profissional, das 18h às 

19h, e também comentarista nas jornadas esportivas, cobertura de série B, campeonato 

brasileiro.”. Ari Vilmar Barroso não tem formação universitária. 

 

Assim, os cinco programas que não responderam os questionários foram: 

  

K. PROGRAMA PARALELO 860: 

Apresentado pela Rádio Guarathan AM, de segunda a sexta, das 14:30h às 15:55h. 

Entramos em contato, por telefone, com o apresentador do programa. O questionário 

foi entregue na recepção da rádio conforme solicitado pelo entrevistado. Realizamos duas 

tentativas de recolher o questionário preenchido, não obtendo resposta. 

 

 L. PROGRAMA OLHO VIVO: 

 Ao ir até a rádio para deixar o questionário para o apresentador do programa Paralelo 

860, entramos em contato com o apresentador do “Olho Vivo”, que ficou de deixar o 

questionário respondido na recepção da rádio. Após duas tentativas, não obtivemos resposta. 

 

 M. PROGRAMA JOÃO CARLOS MACIEL: 

 Entramos em contato com o apresentador do programa, que recebeu o questionário na 

própria rádio. Ficou combinado que o entrevistado entregaria as respostas no dia seguinte. Ao 

retornar a rádio, o apresentador informou que havia entregue o questionário para outra pessoa. 

Disposto a responder novamente, solicitou que outra via do questionário fosse entregue em 

seu gabinete na Câmara de Vereadores de Santa Maria. No mesmo dia, foi deixada uma 

segunda cópia em seu gabinete, onde a secretária se responsabilizou de telefonar quando o 
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questionário estivesse respondido. Passada uma semana, sem receber retorno do questionário, 

foi necessário ir até o gabinete do apresentador, onde foi informado que o mesmo ainda não 

havia respondido. A secretária novamente afirmou que entraria em contato, quando o 

questionário estivesse preenchido. Ainda houve uma tentativa, por telefone, de obter resposta, 

mas não tivemos retorno.  

 

 N. PROGRAMA CONTROLE GERAL:  

 Apresentado pela Rádio Imembuí AM, de segunda a sexta, das 8:00h às 10:30h.   

O apresentador do programa Controle Geral, da rádio Imembuí, quando procurado 

para realizar a pesquisa, havia se retirado de sua função para lançar sua candidatura para 

deputado estadual, tendo vários apresentadores que o substituíram ao longo do período que 

esteve afastado. Não conseguindo estabelecer um contato com o profissional que ficaria 

responsável pela apresentação do programa durante a semana do Festival, foi deixado, na 

portaria da rádio, os questionários I e II, com o pedido de que os entregassem para esse 

profissional. Não obtivemos resposta.  

 

 O. PROGRAMA BOM DIA CIDADE: 

 Apresentado pela Rádio Santamariense AM, de segunda a sexta, das 6:00h às 7:00h. 

Aos sábados, das 6:00h às 8:00h. 

 Ao entrarmos em contato com o apresentador e produtor do programa, por telefone. 

Ficou definido pelo entrevistado, que o questionário deveria ser enviado por e-mail. Após 

uma semana, através de um telefonema, entramos em contato, novamente com o apresentador, 

que se responsabilizou de enviar o questionário no mesmo dia. Ainda houve duas tentativas 

de contato por e-mail, mas sem retorno.  

 

5.4.1.1 Dados levantados a partir do Questionário I 

  

Após sabermos as características de cada programa, bem como alguns dados sobre os 

apresentadores e/ou produtores, iremos apresentar algumas definições a partir da análise da 

primeira parte do Questionário I. Logo em seguida, também levantaremos os dados da 

segunda parte.  

Para facilitar a compreensão da tabulação desses dados e respostas, iremos representar 

cada programa por uma letra. Dessa forma seguiremos a seguinte legenda: 
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LEGENDA PROGRAMA RÁDIO APRESENTADOR PRODUTOR 

A Redação Aberta Universidade AM Cândido Otto da Luz Cândido Otto da Luz 

B Fazendo Arte Universidade AM Rejane Miranda Rejane Miranda 

C CDN Entrevista CDN FM Sérgio Assis Brasil Sonaira Canterle 

D Central CDN CDN FM Stefanie Silveira Carlos Spall 

E Diretoria Atlântida FM Alexandre Poerschke Letícia Ahrens 

F Show da Manhã Santamariense AM Paulo Sidinei Matheus Beltrame 

G Cine Música Universidade AM Jair Alan Jair Alan 

H Dimensão Guarathan AM Valmir Lima Valmir Lima 

I Espaço Aberto Imembuí AM Salete Barbosa Ana Marta Flores 

J Atualidade Medianeira AM Ari Vilmar Barroso Ari Vilmar Barroso 

Tabela 1: Legendas de cada programa, a rádio onde é veiculado, apresentador e produtor. 
 

Assim, podemos iniciar nossa análise com algumas definições retiradas da tabela 1. 

Dos dez programas que responderam o Questionário I, cinco são produzidos principalmente 

pelos próprios apresentadores e cinco contam com a produção de estagiários (acadêmicos de 

jornalismo). Sendo assim, todos os programas que devolveram os questionários I, que 

possuem alguém para desempenhar somente a função de produtor dentro do programa, 

contratam acadêmicos de jornalismo para exercer essa função. 

 De acordo com a tabela 2, todos os acadêmicos de jornalismo, que produzem os 

programas, durante a realização da quinta edição do SMVC, estavam nessa função há menos 

de um ano e meio. Desta mesma forma, o gráfico 1 mostra que a maioria a maioria dos 

apresentadores (70%) trabalha há mais de 10 anos em rádio. Desses 70%, 43% não são 

jornalistas e 57% são. Já dos 30%, ou seja, os três apresentadores que trabalham há menos de 

10 anos, nenhum é jornalista, mas dois são acadêmicos de jornalismo. 

 

PROGRAMA PRODUTOR HÁ QUANTO TEMPO 
ESTÁ NESSA FUNÇÃO? 

C 
Sonaira Canterle 

(acadêmica de jornalismo) 
Seis meses 

D 
Carlos Spall 

(acadêmico de jornalismo) 
Um ano 

E 
Letícia Ahrens 

(acadêmica de jornalismo) 
Desde março de 2006 

F 
Matheus Beltrame 

(acadêmico de jornalismo) 
Sete meses 

I 
Ana Marta Flores 

(acadêmica de jornalismo) 
Desde novembro de 2005 

Tabela 2: Tempo que os produtores desempenham essa função 
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Gráfico 1: Há quanto tempo os apresentadores estão no rádio 
 

 

Na segunda parte do Questionário I, buscou-se saber qual a familiaridade dos 

apresentadores e dos produtores com o Santa Maria Vídeo e Cinema. Para isso foram 

realizadas cinco perguntas para os apresentadores e as mesmas cinco perguntas para os 

produtores. Lembrando que os apresentadores dos programas A, B, G, H e J são também 

produtores. Sendo assim, suas respostas serão as mesmas, mas serão igualmente 

contabilizadas entre as respostas dos apresentadores e dos produtores. 

A primeira questão tratava do acompanhamento, realizado por esses profissionais, do 

Santa Maria Vídeo e Cinema. Percebe-se que mais produtores do que apresentadores 

acompanham o SMVC. Os produtores que acompanham o Festival desde o seu início somam 

70%, enquanto os apresentadores somam 60%. 
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Gráfico 2: Você acompanhou o SMVC desde 2002? 
 

 Assim, contabilizando todas as pessoas entrevistadas, ou seja, cinco 

apresentadores que também exercem a função de produtores, cinco apresentadores e cinco 

produtores, podemos dizer que a maioria acompanha o SMVC desde o início. Se formos fazer 

aplicar essa mesma questão tendo como base os profissionais que exercem suas funções, no 

mínimo, desde 2002, teremos uma amostra de sete profissionais. Destes sete, somente dois 

não acompanham o Festival desde 2002. 

 

Gráfico 3: Você acompanhou o SMVC desde 2002 – 
Todos os entrevistados 
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Gráfico 4: Você acompanhou o SMVC desde 2002 – 
Somente os profissionais que estão em suas funções 

desde 2002 
 

Os jornais impressos são os veículos mais lembrados quando foi questionado como 

esses profissionais acompanham o SMVC. Programas radiofônicos e noticiários televisivos 

também foram apontados, embora com menor intensidade. Também foram lembrados os 

releases enviados por e-mail, a participação como espectadores, além de duas produtoras 

(Sonaira Canterle e Letícia Ahrens) que já trabalharam como estagiárias na Assessoria de 

Imprensa do Festival. Nesta questão, nenhum dos entrevistados apontou a utilização do 

website do SMVC para o acompanhamento das atividades do Festival. 

Dessa forma, podemos ter um maior domínio sobre o contato destes profissionais com 

o Santa Maria Vídeo e Cinema. Assim, estamos possibilitados de focalizar na relação dos 

entrevistados com o website de assessoria de imprensa do Festival.  

Sobre esse assunto, realizamos três perguntas: “Você sabe que existe um site de 

assessoria de imprensa do Festival?”; “Já utilizou o site alguma vez?” e “Qual o nível de 

utilização?”.  
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Gráfico 5: Você sabe que existe um site de assessoria 
de imprensa do Festival? 

 

Gráfico 6: Você já utilizou o site do Festival? 
 

Como pode-se constatar, novamente os produtores apresentaram um grau maior de 

intimidade com o Festival do que os apresentadores. Para esses dois questionamentos, 

explicitados nos gráficos 5 e 6, a diferença foi maior. Enquanto 50% dos apresentadores já 

haviam acessado o site, o número passa para 70% quando se refere aos produtores.  E ainda 

referindo-se aos produtores, apenas um que conhecia a existência do website nunca o acessou, 

enquanto dois dos apresentadores não demonstraram interesse em acessá-lo apesar de saber de 

sua existência.  
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Gráfico 7: Sobre o website do SMVC 
 

Ao analisarmos todos os entrevistados, como mostra o gráfico 7, percebemos a 

diferença total entre as pessoas que conhecem o site e as que o utilizam. Já o gráfico 8 nos 

mostra como esses profissionais, ou seja, os nove indivíduos que já acessaram o website, 

consideram o seu nível de utilização.  

 

Gráfico 8: Nível de utilização 

 

Por último foi perguntado se os quinze profissionais se dispunham a continuar 

participando da pesquisa, respondendo mais um questionário durante a semana em que 

ocorreria o Santa Maria Vídeo e Cinema. Somente dois apresentadores disseram que não 

gostariam de participar da segunda etapa do estudo. Dessa forma, nenhum dos apresentadores 

recebeu o segundo questionário.  Mesmo assim, o programa “Show da Manhã” continuou 
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fazendo parte da pesquisa, já que o seu produtor, Matheus Beltrame, que elaborava as 

informações sobre o Festival,dispôs-se em colaborar com o trabalho.  

Dessa forma, partimos para a entrega do Questionário II, somente para os que haviam 

entregue o Questionário I. Sendo assim, dez programas deveriam continuar participando da 

pesquisa, mas como o apresentador do programa Atualidade não estava disposto a colaborar, 

somente nove questionários foram entregues nessa segunda etapa. 

 

5.4.2 Questionário II 

  

 O Questionário II foi entregue, na forma impressa, para os nove responsáveis dos 

programas que haviam respondido positivamente que gostariam de continuar participando da 

pesquisa. Os questionários deveriam passar a semana em que ocorreu o Santa Maria Vídeo e 

Cinema ( de 4 a 9 de julho de 2006), para que todas as questões pudessem ser respondidas. O 

objetivo desse questionário era saber como os profissionais de rádio utilizavam o site durante 

o SMVC. 

 Na semana seguinte à realização do Festival, voltou-se a procurar as nove pessoas que 

haviam ficado com o Questionário II para responder. Dessas nove pessoas, somente seis 

devolveram as questões. Essas seis pessoas são: 

A. Cândido Otto da Luz – Programa Redação Aberta (Rádio Universidade AM) 

B. Rejane Miranda – Fazendo Arte (Rádio Universidade AM) 

C. Sonaira Canterle – CDN Entrevista (Rádio CDN FM) 

D. Stefanie Silveira – Central CDN (Rádio CDN FM) 

E. Letícia Ahrens – Diretoria (Rádio Atlântida FM) 

F. Matheus Beltrame – Show da Manhã (Rádio Santamariense AM) 

 

Dessa forma, seis questionários serão analisados nessa segunda etapa de nossa 

pesquisa. O Questionário II começa com seis perguntas sobre o acesso ao site 

www.santamaria.rs.gov.br/festival. A primeira questão era composta por um quadro, no qual, 

cada participante da pesquisa deveria assinalar em que dias e em que turnos haviam acessado 

o website. A tabela abaixo mostra a análise que podemos fazer sobre a acessibilidade de cada 

participante. 

 

 Antes 
Segunda 
(03/07) 

Terça 
(04/07) 

Quarta 
(05/07) 

Quinta 
(06/07) 

Sexta 
(07/07) 

Sábado 
(08/07) 

Após 
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 M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N 
A    X   X   X   X   X         
B    X   X   X   X   X         
C  X   X   X         X      X  
D X   X   X   X   X           X 
E  X      X X  X   X X     X     
F     X   X      X   X   X     
                         

T 
O 
T 
A 
L 

1 2 - 3 2 - 3 3 1 3 1 - 3 2 1 2 2 - - 2 - - 1 1 

POR 
DIA 3 5 7 4 6 4 2 2 

Tabela 3: A acessibilidade de cada programa ao website do SMVC 
 

Nesse caso, podemos chegar a alguns apontamentos. Em primeiro lugar, iremos ver, 

qual é o turno que possuiu mais acessos, de acordo com as respostas. 

Somando todas as marcações que ocorreram no turno da manhã, podemos dizer que 

houve, no mínimo, 15 acessos durante esse período. No turno da tarde, também podemos 

dizer que ocorrem, no mínimo, 15 acessos. Já à noite, o número de acessos foi menor: o 

mínimo de acessos que ocorreram no turno da noite foram três. Assim, os turnos de maior 

acesso são os turnos da manhã e da tarde.  

Já sabendo que os turnos da manhã e da tarde são os que conquistaram mais acessos, 

veremos como cada programa atuou. 

 

SEPARAÇÃO POR PROGRAMA E TURNO 
PROGRAMA RESPONSÁVEL MANHÃ TARDE NOITE TOTAL 

A 
Cândido Otto da 

Luz (apresentador 
e produtor) 

5 - - 5 

B 
Rejane Miranda 
(apresentadora e 

produtora) 
5 - - 5 

C 
Sonaira Canterle 

(produtora) 
- 5 - 5 

D 
Stefanie Silveira 
(apresentadora) 5 - 1 6 

E 
Letícia Ahrens 

(produtora) 
- 5 2 7 

F 
Matheus Beltrame 

(produtor) - 5 - 5 

TOTAL 15 15 3 33 
Tabela 4: Seleção por programa e turno 
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Essa tabela nos mostra que: O programa A (Redação Aberta) utilizou o site somente 

pela parte da manhã, horário de sua apresentação; O programa B (Fazendo Arte) também 

utilizou o site só pela parte da manhã, mesmo turno de sua apresentação; Já o programa C 

(CDN Entrevista) somente utilizou o site pela tarde, horário de sua apresentação; O programa 

D (Central CDN) utilizou 83% pela manhã e 17% à noite. O programa D é apresentado pela 

manhã; O programa E (Diretoria) apresentou 71% de uso pela parte da tarde e 29%, à noite. O 

programa E é apresentado à tarde; Por último, o programa F (Show da Manhã) utilizou o site 

somente à tarde, embora seja apresentado no turno da manhã. 

 Assim, podemos perceber que a maioria, com exceção do programa F, dos 

responsáveis pelo acesso do website do Festival, o utilizam muito mais durante o turno em 

que o seu programa é apresentado. 

A segunda pergunta dessa parte do Questionário II, pergunta quantas vezes o site foi 

acessado por turno assinalado. As respostas foram as seguintes: 

 

 

 

Gráfico 9: Quantas vezes acessou ao site 
 

Todos, com exceção do programa E, realizaram de um a três acessos por turno. Se 

levarmos em consideração o que foi respondido da questão anterior, podemos perceber que: 

• O programa A assinalou cinco vezes o primeiro quadro do Questionário II 

(quadro dos turnos) e respondeu que acessou de uma a três vezes em cada turno. Assim, 

houve cinco a quinze acessos ao site A. Isso também ocorreu com os programas B, C e F; 
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• Já o programa D assinalou seis vezes o primeiro quadro do Questionário II e 

respondeu que acessou de uma a três vezes em cada turno. Assim, o programa D acessou de 

seis a 18 vezes o site do Santa Maria Vídeo e Cinema; 

• O programa E assinalou sete vezes no primeiro quadro e respondeu que 

acessou de três a cinco vezes por turno. Dessa forma, acessou-se de 21 a 35 vezes o site. 

 

Ao analisarmos as respostas da terceira pergunta, que questionava com que finalidade 

havia se utilizado o material disponível no site, podemos perceber é que a maioria leu as 

informações no ar e retirou idéias para pautas do site. O site não foi muito utilizado como 

fonte para entrevistas. Sendo somente utilizado, com essa finalidade, pelos programas C e D. 

Gráfico 10: O aproveitamento do material encontrado no site 
 

Ao questionar como o site facilitou o trabalho dos profissionais, todos afirmam que 

obtiveram informações de forma mais rápida devido ao uso do website do SMVC. Dos seis 

entrevistados, cinco ainda afirmam que também obtiveram idéias para pautas com maior 

facilidade. Somente a apresentadora do programa B (Fazendo Arte) não selecionou essa 

resposta. 
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Gráfico 11: Como o site facilitou o acesso às 
informações do SMVC 

 

 Também foi questionado qual foi o tempo dispensado, em cada programa, por edição, 

para informações e comentários sobre o Santa Maria Vídeo e Cinema e para entrevistas.  

Como é possível perceber através do gráfico 12, dois programas (A e F) não 

disponibilizaram nenhum tempo para entrevistas sobre o Festival. Em contrapartida, outros 

dois programas (C e E) dispensaram mais de 20 minutos. O programa D disponibilizou menos 

de cinco minutos e o programa B, de cinco a dez minutos. Já o gráfico 13 mostra que a 

maioria disponibilizou menos de cinco minutos para informações e comentários sobre o 

SMVC. Esse é o caso dos programas A, D e F. Os programas B e E disponibilizaram de cinco 

a dez minutos. E o programa C dispensou mais de 20 minutos. 

 

Gráfico 12: Tempo dedicado à entrevistas relacionadas ao 
SMVC 
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Gráfico 13: Tempo dedicado para informações e comentários 
sobre o SMVC 

 

 Também solicitamos que os participantes dessa pesquisa realizassem uma avaliação do 

site do Festival, em relação aos anos anteriores. Como mostra o gráfico 14, somente um 

programa não afirmou que ocorreu um pequeno aumento no número de informações, em 

relação aos demais anos. Cândido Otto da Luz, apresentador do programa A, acredita que o 

número de informações é igual aos outros anos.  

Gráfico 14: Avaliação do site em relação aos anos anteriores 
 

As duas últimas perguntas que compunham o Questionário II eram discursivas. A 

primeira interrogava de que maneira esses seis profissionais avaliavam o website como um 

instrumento de auxílio ao programa. 

O apresentador e produtor do programa A, Cândido Otto da Luz afirma que, em sua 

opinião, o website “deixa a desejar. O site poderia disponibilizar telefones e/ou servir como 

ponte para entrevistas com participantes do SMVC”. Já sua colega de rádio, Rejane Miranda, 
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apresentadora e produtora do programa B, acredita no oposto. Para ela, o website é 

“importante na elaboração de pautas e suporte para entrevistas. Facilita o acesso às 

informações do Festival, além de fornecer os contatos para entrevistas”. Rejane ainda 

acrescenta que “o trabalho das assessorias faz a diferença quando são sérios, detalhistas, 

éticos, o que é o caso do Festival de Vídeo e Cinema”. 

As duas entrevistadas da rádio CDN, Sonaira Canterle, produtora do programa C, e 

Stefanie Silveira, apresentadora do programa D, também dividem a mesma opinião de Rejane.  

“Muito importante, já que, foi uma forma rápida, segura e eficaz que eu tinha acessando a 

internet”, afirma Sonaira.  

Os responsáveis pelos programas E e F também compartilham dessa idéia. Letícia 

Ahrens, produtora do programa E, acredita que o site traz a “facilidade de informações e 

contatos”. E Matheus Beltrame, produtor do programa F, acrescenta: “é bastante positivo na 

medida em que você consegue pesquisar e saber aquilo que lhe interessa e dispõe de uma 

orientação para poder realizar diferentes trabalhos jornalísticos sobre o Festival”. 

Assim, podemos perceber que a maioria dos entrevistados avalia o website do Santa 

Maria Vídeo e Cinema como uma ferramenta que auxilia os seus programas. Mesmo que o 

apresentador e produtor Cândido Otto da Luz tenha afirmado que acredita que o site poderia 

ser melhor, de acordo com as respostas anteriores, ele utilizou o site de forma bastante 

intensa. O jornalista afirmou que utiliza o site “a partir do lançamento anual, durante e 

depois”. 

 Na segunda pergunta discursiva, questionamos se o trabalho de Assessoria de 

Imprensa, elaborado por jornalistas e com o suporte da Internet teria o respaldo dos colegas da 

categoria.  

Cândido Otto da Luz, do programa A, diz que o que tange aos jornalistas da Rádio 

Universidade, na qual ele trabalha, há o respaldo, sim. Rejane Miranda, do programa B, e 

colega de Cândido na Rádio Universidade, acredita que “bons jornalistas sabem valorizar as 

informações das assessorias e, muitas vezes, transformá-las em ótimas entrevistas”. 

Para Sonaira Canterle, produtora do programa C, “a internet, hoje em dia, em uma 

redação, facilita muito o trabalho. Por se tratar de um site bem completo e fruto de um 

trabalho sério, eu acredito que tenha respaldo, sim”. Já Stefanie Silveira, do programa D, diz 

que não há o respaldo por preconceito dos jornalistas. “Ainda se acredita que RP deva fazer 

isso”, explica a apresentadora.  

A produtora do programa E, Letícia Ahrens, diz que para ela esse trabalho tem 

respaldo, que acredita que “a maioria dos colegas não deposita a credibilidade merecida no 
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site”. Matheus Beltrame, do programa F, crê que somente alguns jornalistas valorizam o 

trabalho das assessorias de imprensa. Para ele, certas vezes, “o trabalho de assessoria de 

imprensa não é visto com bons olhos e ainda pode ser considerada uma atividade secundária 

no jornalismo. Visto que alguns importantes teóricos não consideram a assessoria de imprensa 

uma área em que os jornalistas possam atuar como profissão”. 

Dessa forma, tendo uma visão de como os jornalistas utilizaram o site durante a 

semana do Festival, partimos para as entrevistas que compunham o terceiro questionário. 

 

5.4.3 Questionário III 

 

 O Questionário III foi empregado através de entrevistas realizadas pessoalmente, com 

o auxílio de um gravador. O objetivo desse terceiro e último questionário era saber qual a 

visão de cada um desses participantes sobre os assuntos abordados nesse trabalho. Para isso, 

foram realizadas 16 perguntas.  

Se utilizarmos a concepção de Morley e Hall, podemos determinar que as audiências 

definem o seu grau de aceitação aos textos, de acordo com suas aptidões. Ou seja, serão 

alguns elementos, como a realidade histórica, econômica e social em que o indivíduo está 

inserido, seu cotidiano, religião, preconceitos, nacionalidade, sexo, entre outros, que 

determinarão a forma como essa audiência irá se portar diante dos processos discursivos. 

(MARINO et al, 1999). Para isso, o conhecimento da visão de cada entrevistado sobre os 

assuntos, aqui, abordados, se torna fundamental, uma vez que, será a partir desse 

conhecimento, que iremos traçar um perfil de cada participante dessa pesquisa, aliando-o ao 

modo como eles utilizam o website do SMVC. 

 Na primeira questão, perguntamos as idades dos entrevistados. Cândido Otto da Luz 

tem 52 anos, Rejane Miranda, 38 anos. Matheus Beltrame tem 23 anos. Sonaira Canterle e 

Letícia Ahrens, 22 anos. E Stefanie Silveira, 21 anos. 

As respostas para o segundo questionamento foram unânimes. Ao serem perguntados 

se tinham o costume de acessar a internet, todos os entrevistados afirmaram que utilizavam a 

internet de forma bastante intensa. Mas, quando se questionou o que era procurado na rede, 

houve algumas divergências. Cândido Otto da Luz afirma que busca informações para o seu 

programa. Rejane diz que têm alguns que são favoritos: “são sites de música, cultura em 

geral, blogs sobre arte, informações sobre a Prefeitura de Santa Maria, da Universidade, da 

Unifra, de produtoras culturais de todo o Brasil. Enfim, tudo que é ligado à arte e à cultura”. 

Sonaira Canterle diz que procura dados sobre os entrevistados de seu programa para poupar 
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trabalho. Já Stefanie Silveira diz que além de procurar notícias e pautas para seu programa, 

ela olha seu e-mails e procura material para a faculdade. Letícia Ahrens busca “informações 

sobre projetos, monografias, coisas mais teóricas e muitos sites de informação”. E o produtor, 

Matheus Beltrame, além de ler seus e-mails, também procura coisas relacionadas a sua 

monografia e coisas sobre esportes. 

Após termos essa idéia geral de o que é procurado na internet, pedimos que os 

entrevistados especificassem os sites de informação jornalística que eles utilizavam com mais 

freqüência. Os sites de jornais impressos, em suas versões on line, são os mais utilizados. A 

Folha de São Paulo, O Dia, O Globo, A Razão, O Estado de São Paulo e o Clic RBS (que traz 

as versões on line de todos os jornais do grupo RBS) são os que foram citados. Outros sites de 

informações que foram lembrados pelos entrevistados foram os sites da revista Carta Capital e 

o portal Terra.  

Ao questionar se eram retiradas informações da internet para os programas, todos 

responderam positivamente. Mas quando foi perguntado se esses profissionais procuravam 

saber quem é o autor dessas informações, as respostas foram diferentes. Rejane Miranda e 

Matheus Beltrame afirmam que sempre buscam saber quem é a fonte da informação. Cândido 

Otto da Luz ainda acrescenta que “sempre que tem o autor, eu cito. (...) É justiça e coerência 

com a pessoa que fez”. Isso também mostra que o apresentador além de retirar informações da 

internet, ele também costuma lê-las na íntegra, em seu programa. A produtora Letícia Ahrens, 

após dizer que sempre procura, levanta uma curiosidade pessoal: “em muitas vezes, eles não 

colocam o nome do jornalista e, sim, o nome da agência, porque muitas são feitas por 

agências de notícias. Então, às vezes, tu queres saber o nome que quem escreveu a notícia, 

mas tu só encontras o nome da agência”. Já Stefanie Silveira coloca que se a informação “está 

em sites de credibilidade, eu não me importo com quem é o autor”. E a produtora Sonaira 

Canterle coloca: “Às vezes, eu nem penso nisso”. 

Em seguida, foi perguntado como era o processo de produção de informações, notas e 

matérias para os programas. O apresentador Cândido Otto da Luz afirma que retira notícias da 

internet, cita a fonte e faz um comentário em cima do assunto. “Nunca deixo de dar a minha 

opinião sobre uma notícia. A favor ou contra, não interessa. Se a notícia merece um 

comentário, e sempre merece, da minha parte, eu procuro sempre comentar em cima e dar 

minha opinião” complementa o apresentador.  

Assim como Cândido, Letícia Ahrens também afirma que retira as informações, para o 

seu programa, da internet. Ela coloca que se procuram assuntos que tenham ligação com o 
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programa, mas explica que a produção do programa transforma as notícias “para a linguagem 

do rádio, para não ficar um ‘copiar e colar’, e colocamos no roteiro”. 

Sonaira Canterle também mostra que se utiliza da internet para a produção de seu 

programa. Ela coloca que sempre recebe sugestões de entrevistados para o programa. Assim, 

entra em contato com a pessoa, por telefone. “Eu ligo, pego as informações dele, já pergunto 

se ele tem alguma coisa na internet e já ‘pego’ na internet”, explica. 

A apresentadora Stefanie Silveira também diz que recebe sugestões, ou colaborações, 

para as pautas de seu programa. Essas colaborações “podem vir por e-mail, pela internet ou 

por telefone”. Ela explica que, basicamente, o processo é “buscar uma informação, checar 

com as fontes, de preferência com mais de duas fontes, monta-se a matéria e ela vai para o 

ar”. 

Rejane Miranda explica que “como o meu programa é direcionado para pessoas 

interessadas em movimentos artísticos, em personalidades dessa área, eu começo o programa 

com o que é relacionado com a data e com esse assunto”. 

Já Matheus Beltrame diz que, geralmente, produzem-se notas, devido ao perfil do 

programa. O produtor ainda expõe: “na medida em que eu vou fazendo, o Paulo Sidinei, 

apresentador do programa, já vai me chamando e eu vou as lendo no ar”. 

As seis últimas perguntas questionavam as opiniões dos entrevistados sobre rádio, 

assessoria de imprensa e internet. Dessa forma, conseguimos ter uma noção de como esses 

profissionais vêem esses três assuntos e como eles os tratam, o que deve influenciar o seu 

trabalho. 

Para tratar do assunto rádio, realizamos dois questionamentos para os entrevistados. O 

primeiro perguntava se eles percebiam alguma diferença entre o trabalho de radialistas e 

radiojornalistas. Os seis participantes da pesquisa afirmaram que viam diferenças.   

Cândido Otto da Luz coloca que começou como radialista e depois cursou a faculdade 

de jornalismo, tendo os dois registros. Ele afirma que são profissões distintas. Cândido define 

a diferença básica, em sua opinião. 

 

A questão básica, assim, é essa vantagem do jornalista poder atuar em qualquer área, 
enquanto o radialista é mais limitado ao rádio. E o jornalista tem curso superior, tem 
mais conhecimento. E, geralmente, quem tem curso superior tem mais cultura, em 
nível geral, do que muitos radialistas. Mas existem muitos radialistas que, mesmo 
sem ter curso superior, têm mais cultura do que muito jornalista por ai. 

 

A apresentadora Rejane Miranda também tem ambos os registros, sendo radialista e 

jornalista. Ela coloca que a diferença depende do papel que se exerce dentro do rádio.  
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Se tu és um apresentador de programas jornalísticos é importante essa formação. 
Porque é esse o diferencial: tu saber como abordar uma notícia, tu saber transformar 
essa notícia para o ouvinte, porque a linguagem do rádio é diferente da linguagem 
do jornal. E o radialista é aquele que fez só o curso de radialismo. Então, ele tem o 
seu lugar também, mas ele não pode ser qualificado igual a um jornalista. Tanto que 
o jornalista investe quatro anos na sua formação e qualificação e o radialista investe 
alguns meses para fazer o curso. Então eu acho que tem diferenças e isso tem que 
ser valorizado. 

 

Já Sonaira Canterle vê outro diferencial. Para ela o radialista, às vezes, prima mais 

pelo sensacionalismo e ainda é daquela época que a voz era mais importante para o rádio. “Já 

o radiojornalista, não. Ele prima pela informação, por dar aquela informação bem dada, por 

ser objetivo, por transmitir conhecimento ao ouvinte. Enquanto o radialista, muitas vezes, tu 

vês que eles estão lendo o jornal, que eles não montam aquela informação”, explica a 

produtora.  

A questão do cuidado com a informação também é levantada por Stefanie Silveira.  

 

Eu acho que o radiojornalista tem uma formação de jornalista, então ele se preocupa 
com a forma e que conteúdo ele vai levar e de que maneira ele vai levar esse 
conteúdo. Ele tem uma preocupação e um cuidado maior em saber de que maneira o 
ouvinte vai receber essa informação. Já o radialista não tem esse cuidado, talvez por 
não ter essa formação. Ele não vai checar a informação várias vezes, não vão se 
preocupar em levar a coisa preparada. Eu acho que o radialista está mais preocupado 
em agradar os ouvintes. E o jornalista, não. Ele está preocupado com o que vai ao ar. 

 

Letícia Ahrens explica melhor como vê essa diferença no tratamento da informação. 

Para ela, “o radialista tem uma formação voltada para conseguir passar a informação de uma 

forma mais clara, pelo tom de voz e como se colocar diante do microfone, de saber ler, de dar 

ênfase, enfim, dessa parte mais da clareza das palavras, da dicção”. Em contrapartida, o 

radiojornalista “tem todo um conhecimento de uma faculdade de quatro anos, no qual entram 

as questões de como tu vais construir a notícia, a forma como tu vais escrever e todas essas 

coisas que nós estudamos na faculdade de jornalismo”. Assim, a produtora resume que “o 

radiojornalista seria um radialista mais completo. Não que o radialista não tenha o seu valor 

dentro de uma rádio, porque existe essa coisa de ‘como passar a informação’ feita pelo 

jornalista, para os ouvintes”. 

O produtor Matheus Beltrame levanta outra diferença, que não foi citada pelos demais 

entrevistados. 

 

O radialista vai muito pela questão do improviso. Ele consegue ter um domínio do 
que ele está apresentado, mesmo que cometa erros. Ele é capaz de ficar duas, três, 
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quatro horas no ar, sem trazer nenhuma informação e dar conta disso. Já o 
radiojornalista é muito mais dependente da informação, mas, em contrapartida, faz 
um trabalho muito qualificado, ele tem um script preparado. Enfim, ele tem todo um 
trabalho preparado para apresentar o radiojornal, enquanto o radialista vai, muitas 
vezes, sem nenhum “papel”, contando muito mais com o improviso, sem a 
qualidade do jornalista. 

 

 O segundo questionamento sobre rádio, realizado durante a entrevista, perguntou qual 

seria a importância do jornalista dentro de uma rádio. Todos disseram que era fundamental 

essa presença dentro de uma rádio. Segundo Cândido Otto da Luz, “pelo trabalho que ele 

desempenha, pelo contexto em que ele vive dentro de uma emissora de rádio, produção de 

programas, na apresentação, na redação de notícias, acho primordial a função do jornalista”. 

Rejane Miranda ainda acrescenta: 

 

É ele que vai dar o trato na informação. Ele procura as fontes, ele checa as 
informações, ele faz entrevistas, ele se certifica de um monte de detalhes para 
passar, se for um jornalista/produtor, para o apresentador. Então, o trabalho de um 
jornalista é essencial dentro de uma emissora de comunicação. E, em uma rádio, em 
especial, que é um veículo, dentro do universo da mídia, que é visto como o “primo 
pobre”, tem muito mais importância. Já que a rádio chega em muitos lugares, ela 
tem o compromisso de ser muito séria no trato da informação e no passar a 
informação para o ouvinte. 

 

Sonaira Canterle e Matheus Beltrame dizem que é única a importância do jornalista 

em uma rádio. Sonaira ainda afirma: “hoje eu já não conseguiria imaginar uma rádio sem um 

jornalista. Eu acho que todo o veículo deve ter um editor-chefe e que ele deve ser um 

jornalista. Eu acho que para comandar e corrigir a equipe, para saber o que deve ter de 

notícias naquele dia e até por uma questão ética”.  

Stefanie Silveira lembra que o trabalho do jornalista é essencial se a rádio se propõe a 

fazer jornalismo e levar informação ao público. Essa mesma questão é levantada por Letícia 

Ahrens.  

 

Eu acho que a importância de um jornalista em uma rádio se dá no momento em que 
a rádio tem a vontade de ter programas jornalísticos. Se for um programa musical, 
não há a necessidade de ter um jornalista. Agora, se tu passas informações, se tens 
uma redação, eu acho fundamental a presença de um jornalista, que estudou quatro 
anos, justamente para saber qual é a melhor maneira de passar essas informações. 

 

Em relação ao trabalho das assessorias de imprensa, quando questionados se 

confiavam nessa atividade, todos afirmem positivamente. Cândido Otto da Luz afirma: 

 

Eu sempre procuro utilizar os materiais de assessorias de imprensa que eu recebo. 
Eu procuro filtrar o material e o que me interessa, através dos contatos que existem 
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ali, telefone, e-mails, eu procuro entrar em contato e saber mais detalhes. Eu acho 
que é muito importante o trabalho da assessoria de imprensa. Mas no meu caso, ela 
serve como pauta. Aliás, ela deve servir como pauta, na maioria das vezes, para 
matérias, para entrevistas, enfim. Ou, quando não serve como pauta, a gente divulga.  

 

Para Rejane Miranda, “algumas são eficientes e mandam, diariamente, informações 

completas, informações confirmadas (...) outras, assim, são totalmente displicentes na 

informação, trazendo informações incompletas”. Mas ela coloca que “as assessorias são 

importantes para fazer um meio de campo, entre os veículos de comunicação e o 

assessorado”. Stefanie Silveira também divide o mesmo pensamento que Rejane. Para 

Stefanie “tem umas que funcionam bem e tem umas que funcionam mal. Eu acho que a 

função de uma assessoria de imprensa é aproximar o repórter da fonte que é assessorada e 

jamais esconder um fato”. 

Sonaira Canterle acha muito bom o trabalho das assessorias de imprensa. “Porque 

sempre ajudam, quebram os galhos. A assessoria de imprensa dá toda a ajuda que tu precisas. 

Eles mandam informações completas, basta tu pedires uma vez”, explica a produtora. 

Para Letícia Ahrens o trabalho das assessorias de imprensa é fundamental. “Acredito 

que é uma das maiores fontes que tu tens para cobrir algo interessante, algo novo. É uma fonte 

muito rica pro jornalismo em si”, acrescenta Letícia. 

Matheus Beltrame diz que sempre procura valorizar essa atividade. Ele afirma ainda: 

 

Eu acho uma atividade muito importante. Acho uma atividade extremamente 
rentável, na medida em que, em que é uma atividade que não só busca uma 
prestação de serviço para empresas enfim, mas também para a comunidade. E 
muitas vezes aquela pessoa que faz assessoria é referência para uma matéria. 

 

As respostas foram diferentes, quando foi questionado como os entrevistados 

acreditavam que os profissionais, em geral, viam o trabalho da assessoria de imprensa. Alguns 

afirmam que existe um preconceito em relação aos assessores de imprensa, como explica 

Cândido Otto da Luz: 

 

O pessoal tem uma visão meio desvirtuada. É aquela questão da “chapa branca”. 
Isso aqui é de assessoria de imprensa, então, isso aqui é propaganda. Eu acho que 
não. Eu acho que o trabalho do assessor de imprensa deve ser respeitado, desde que 
feito por pessoas credenciadas, pessoas habilitadas. (...) A assessoria de imprensa é 
completamente válida e deve receber, por parte dos profissionais, todo o respeito 
que merece pelo trabalho que é realizado. E o aproveitamento, ou não, do que a 
assessoria de imprensa manda, depende de cada profissional. 
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Letícia Ahrens e Matheus Beltrame concordam com esse pensamento. Para Letícia, “a 

assessoria de imprensa não é muito bem vista. Ainda existe certo preconceito que, eu acho, se 

deve a uma falta de informação, por parte de alguns profissionais dos meios de comunicação, 

do que é o trabalho do assessor de imprensa”. Matheus ainda coloca:  

 

Acredito que os profissionais não costumam valorizar muito essa questão da 
assessoria de imprensa. Isso porque, em muitos casos, os profissionais não 
consideram a assessoria de imprensa uma função de jornalistas. Só que muitas vezes 
esses profissionais esquecem que em muitos jornais acontece de ser publicado o 
release que o assessor de imprensa fez, e o jornalista coloca como se fosse matéria 
dele, o mesmo jornalista que não valoriza o trabalho do assessor e que, acaba sendo 
dependente dele. 

 

Sonaira Canterle e Stefanie Silveira dividem a mesma opinião de que o preconceito 

não é tão grande quanto se imagina. “O preconceito existe. Mas eu acho que, hoje em dia, não 

é mais tão levado em conta isso. Até porque o trabalho de uma assessoria ajuda muito o 

trabalho dos jornalistas. Então, eu acho que todo mundo usa o trabalho deles e todo mundo 

respeita”, afirma Sonaira. A apresentadora Stefanie contrapõe a visão que aprendeu na 

faculdade e o que realmente viu no mercado de trabalho, para responder esta questão.  

 

Na faculdade me diziam que existia muito preconceito com os profissionais das 
assessorias de imprensa. Mas depois que eu fui para o mercado, eu não achei. A 
gente tem preconceito quando ela não funciona. Então, é assessor de imprensa e não 
quer me passar a informação. Mas se ela funciona, a gente sempre vai ter o assessor 
de imprensa como uma fonte muito amigável, como alguém pra quem a gente 
sempre vai recorrer. E eu também vejo, por outras pessoas dos veículos e outros 
meios de comunicação, que eles também vêem a assessoria com olhos de quem 
sempre pode recorrer à assessoria para fazer uma entrevista ou para conseguir uma 
informação. Eu achava que era maior o preconceito, mas eu acho que agora o 
pessoal está superando mais isso. 

 

A apresentadora Rejane Miranda não respondeu essa pergunta alegando que não 

poderia falar pelos outros profissionais.  

Dentro do assunto assessoria de imprensa, ainda questionamos quais seriam as 

diferenças e as semelhanças entre o trabalho de um relações públicas e de um assessor de 

imprensa. As respostas mostram que muitos não conseguem diferenciar, ou tem uma visão 

distorcida sobre o assunto. 

Esse é o caso do apresentador Cândido Otto da Luz. Ele coloca que “o assessor de 

imprensa não chega a ser semelhante ao relações públicas”. Mas ao traçar a diferença, fica 

evidente que o apresentador tem uma visão um tanto errônea sobre o assunto.  
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Eu acho que o relações públicas é mais aquela pessoa que não usa, não sei, posso até 
estar errado, tanto a parte escrita, ao contrário do assessor de imprensa. Muitas 
vezes, o relações públicas a gente recebe aqui na rádio. O relações públicas 
acompanha (o assessorado) sempre. Tem sempre umas pessoas que ligam antes para 
a rádio, o relações públicas, que faz um contato.  Agora, a assessoria de imprensa, 
para mim, é mais estanque, no caso de divulgação. O assessor de imprensa não tem 
um contato tão direto como o relações públicas tem, com os meios de comunicação. 
Isso pra mim é basicamente a diferença.  

 

Rejane Miranda também não conseguiu definir de forma clara e correta as 

semelhanças e diferenças entre as duas atividades. A apresentadora formada em Jornalismo e 

Relações Públicas afirmou que: “na verdade, eu não sei te dizer. Porque hoje, muitos estão 

fazendo as atividades de outros. Jornalista faz atividade de RP, RP faz atividade de jornalista, 

então eu não sei te pontuar as diferenças entre o trabalho do RP e do assessor de imprensa”. A 

mesma coisa aconteceu com Sonaira Canterle. Ela soube afirmar qual seria uma das 

semelhanças entre os dois profissionais, mas não soube citar nenhuma diferença. “A principal 

semelhança é que ambos procuram dar visibilidade para quem eles estão assessorando. 

Diferenças eu já não saberia citar. Eu não vejo muita diferença”, afirma Sonaira. 

Matheus Beltrame já respondeu o contrário da produtora do programa C. Ele afirmou 

que não vê semelhanças entre as duas atividades, mas que o assessor tem vantagens frente aos 

relações públicas, já que os jornalistas sabem lidar com a informação, realizar entrevistas, 

fazer matérias. O produtor ainda coloca que “o assessor de imprensa não sabe fazer somente 

um release. Ele tem um domínio muito maior do que um Relações Públicas. Se um Relações 

Públicas vai fazer o mesmo trabalho que o assessor, às vezes, não sai da mesma maneira, nem 

com a mesma qualidade”. 

As acadêmicas de jornalismo Stefanie Silveira e Letícia Ahrens foram as entrevistadas 

que mais se aproximaram da realidade de ambas as profissões.  Stefanie diz que a semelhança 

existe em relação à comunicação interna, à comunicação institucional, embora não diga como 

se dá essa semelhança. Ela ainda complementa: “Mas em questão da comunicação dentro da 

empresa é muito semelhante, talvez o Relações Públicas saiba muito mais”. Ao falar das 

diferenças, a apresentadora coloca que os relações públicas não têm capacidade de cuidar de 

uma assessoria de imprensa, “no que diz respeito à relação entre a imprensa e a instituição. Eu 

acho que a questão de produzir pautas para enviar à imprensa, fazer entrevistas coletivas, 

cuidar dessa relação entre imprensa e instituição é tarefa do jornalista”. 

Já Letícia Ahrens, se aproximando mais da real diferença, afirma: 

 

Em primeiro lugar, a diferença está no nome: um é relações públicas e o outro é 
assessor de imprensa. E imprensa é algo diretamente ligado ao jornalismo. Logo, o 
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assessor de imprensa cuida dessa relação entre o assessorado e a mídia. A imagem 
do assessorado, nos meios de comunicação, é função do assessor de imprensa. Já o 
relações públicas, no meu entendimento, já que não conheço muito, tem como 
função fazer esse meio de campo do assessorado com a comunidade em si. Ele 
promove eventos, faz cerimoniais. Mas, release é função do assessor de imprensa. 
Então, a mediação é diferente. Eu acho que tem grandes diferenças, mas em uma 
comunicação integrada, tanto o publicitário, quanto o relações públicas e o jornalista 
podem trabalhar juntos, sem um se apossar da função do outro. 

 

Assim, podemos perceber que muitos dos profissionais do rádio entrevistados, embora 

afirmem acreditar e respeitar o trabalho das assessorias de imprensa, não conseguem 

diferenciar qual é o papel da assessoria de imprensa, dentro de uma assessoria de 

comunicação, ou seja, qual é o papel do jornalista e qual é o papel do relações públicas dentro 

de uma comunicação integrada. 

 Por último, foi questionado se esses seis profissionais acreditavam que os novos 

jornalistas, que estão se formando agora, possuíam uma intimidade maior com a internet, a 

utilizando de forma mais intensa como fonte de informação, do que os jornalistas mais 

experientes. A maioria acredita que sim. Rejane Miranda, apresentadora da Rádio 

Universidade, fala que “hoje a internet faz parte e não tem como se eximir desse contato on 

line, em todos os sentidos, facilitando a vida da gente. (...) Faz parte da formação dos 

jornalistas, na faculdade, saber utilizar todos os mecanismos da internet”. Mas que, mesmo 

assim, existem os jornalistas mais antigos que se negam a aderir às novas tecnologias. 

 

Tem jornalistas aqui na rádio que não sabem acessar a internet e não querem, não 
têm esse interesse. (...) Os jornalistas antigos, esses que estão há mais tempo no 
mercado, como no caso da nossa emissora que é pública, eles se dão ao luxo de 
resistirem a essa tecnologia, porque aqui eles são concursados.  Mas em outra rádio, 
que está sempre em busca de profissionais cada vez mais qualificados, não se admite 
um profissional que não saiba manipular as ferramentas da internet. 

 

A mesma idéia é lembrada por Sonaira Canterle. “Hoje em dia a base do nosso 

trabalho é a internet. Inclusive existem colegas que hoje estão excluídos digitalmente. Mas eu 

também noto que existem os que buscam aprender, que querem saber mais”, afirma Sonaira. 

Cândido Otto da Luz coloca as diferenças entre as duas gerações e o uso da internet.  

 

Hoje em dia está se formando uma geração internet. Quando eu comecei como 
jornalista não existia a internet. A gente não tinha a facilidade que tem hoje.(...) Era 
uma coisa mais lapidada. Se saia mais, buscava mais. E isso era muito importante. 
Nessa parte, o pessoal está perdendo. Hoje o pessoal está mais no telefone, mais na 
internet. Vai ali, pega uma notícia que interessa, imprime e lê no ar. (...) Eu acho 
que o que falta para os jornalistas mais novos, que estão saindo agora da faculdade, 
é um maior contato, de ir atrás, participar de coletivas, de fazer cobertura de fatos, 
coisas que não acontecem tanto hoje. (...) A gente era mais jornalista de campo, do 
que jornalista de sala e internet. 
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Tanto para Stefanie Silveira, quanto para Letícia Ahrens, existe essa diferença na 

utilização da internet. Ambas ainda ressaltam que é preciso ter cuidado com as informações 

da internet. Stefanie diz que se pode usar a internet, “desde que tu cheques depois essa 

informação”. Já Letícia coloca 

 

Os jornalistas, por serem jornalistas, têm que ter um cuidado de saber que as fontes 
na internet não são bem “claras”, ou seja, muitas vezes, não se sabe de onde surgiu a 
informação, essas coisas. Então, por mais que tu possas ter a internet como fonte, tu 
tem que “garimpar” para saber de onde veio essa informação. Não é a mesma coisa 
do que tu ires fazer a cobertura de um evento, onde tu estás ali, tu entrevistas 
pessoas, ou seja, uma coisa mais concreta. (...) Eu acho que é esse o cuidado que os 
jornalistas que estão se formando agora têm que ter: não é porque saiu na internet 
que é verdade. Mas, em contrapartida, não é só porque está na internet que é 
mentira, pois existem muitas coisas que tu só tomas conhecimento através da 
internet, mas não quer dizer que não seja verdade. Eu acho que os jornalistas 
tradicionais têm um pouco de receio, por se tratar de um veículo que não existia na 
época deles, que surgiu com muita polêmica em cima dessa coisa da credibilidade. 
Mas também não adianta tu ir lá ler, no ar, as manchetes da Zero Hora, pois “se está 
na Zero Hora é verdade e, por isso, eu estou falando a verdade”. Tu podes 
“garimpar” e investigar o que é verdade e o que não é, dentro da internet. 

 

Matheus Beltrame acredita que “tanto os jornalistas formados atualmente, quanto os 

jornalistas que estão se formando, entraram nesse mundo da internet, o trouxeram pra si e 

sabem lidar com ele”. Além disso, o produtor afirma que “na maioria das vezes, o profissional 

mais experiente, apesar do meio ser novo, sabe lidar melhor com determinadas situações da 

internet”. Para explicar essa colocação, ele diz: “muitas vezes, as pessoas que estão se 

formando em jornalismo, lidam muito com a internet” e acabam utilizando “procedimentos 

que não seriam legais dentro do jornalismo, como cópias”. Matheus ainda coloca que, 

enquanto os jornalistas que estão se formando têm mais contato com a internet dentro da 

faculdade, o que os torna, de certa forma, mais dependentes da internet, os jornalistas mais 

experientes, também lidam com a internet, mas vai partir deles procurar aprender a lidar com 

esse meio, ou seja, só a utilizarão se considerarem algo importante para o seu trabalho. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As mensagens produzidas por uma assessoria de imprensa não são voltadas para o 

público geral, aqueles indivíduos que assistem televisão, ouvem rádio, lêem jornais, revistas, 

ou ainda, matérias de websites da internet. O público de uma assessoria de imprensa é, em 

primeira instância, um público específico e especializado: os profissionais dos meios de 
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comunicação. Assim, esses profissionais fazem a mediação entre as informações que as 

assessorias de imprensa desejam divulgar e a audiência. 

 Na verdade, o objetivo dos assessores e dos jornalistas de redação tem o mesmo 

fundamento: divulgar o maior número de informações para a audiência, da forma mais direta, 

rápida e verdadeira possível. A diferença está na informação: enquanto os assessores de 

imprensa buscam informar somente assuntos relacionados ao seu assessorado, os jornalistas 

de redação buscam informar assuntos diversos, fornecidos por diferentes fontes. Ou seja, para 

chegar ao seu objetivo final, que é divulgar as ações de seus assessorados para a audiência 

(público em geral), os assessores de imprensa, em geral, necessitam passar por uma etapa no 

meio desse processo comunicacional: os meios de comunicação. 

 Ao tratarmos de websites de assessorias de imprensa, não podemos negar que o 

público em geral também possui acesso a essa ferramenta, podendo adquirir informações sem 

o intermédio dos meios de comunicação. Mesmo assim, os websites de assessorias de 

imprensa ainda estão muito direcionados aos meios de comunicação. Embora atinjam o 

público em geral, são poucos os que obtêm informações dessa forma. Para acessar um website 

de uma assessoria de imprensa, o público precisa de pelo menos dois fatores cruciais: o 

primeiro é o interesse pelo assunto que é tratado no site; o segundo é o conhecimento do 

endereço desse website. 

 Já, através dos meios de comunicação, o público pode adquirir informações diversas, 

algumas de seu interesse, outras não, e, principalmente, algumas que irão gerar o seu 

interesse. E esse último tipo de informação tem grande validade para as assessorias de 

imprensa. É de responsabilidade dos meios de comunicação trazer informações de uma forma 

que gere interesse, como também é dever das assessorias de imprensa informar, de forma 

criativa, as atividades de seus assessorados, para gerar o interesse dos meios de comunicação 

em noticiar essas ações. 

 Assim, conseguimos perceber a clara ligação das assessorias de imprensa com os 

meios de comunicação, pois é através deles que a assessoria chega a seu objetivo final. Mas, 

até esse ponto, falamos da importância dos meios de comunicação no processo 

comunicacional de uma assessoria de imprensa. O que podemos salientar, após esse trabalho, 

é a importância que os profissionais do rádio de Santa Maria dão para essa atividade, bem 

como a visão que esses têm perante os assessores de imprensa.  

Embora saibamos que a assessoria de imprensa tem um papel de muito valor dentro 

dos processos comunicacionais, o que tentamos comprovar ao longo de nosso referencial 

bibliográfico, ao nos depararmos com as análises, é que não são todos os profissionais 
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conscientes disso. É certo que todos afirmaram ter um grande respeito frente às assessorias de 

imprensa, mas grande parte não conseguiu definir qual é a diferença entre relações públicas e 

assessores de imprensa.  

Podemos perceber também que o preconceito perante aos assessores de imprensa 

tende a diminuir com o passar do tempo, pois a idéia, de que assessores trabalham 

simplesmente com o intuito de “vender” o assessorado à mídia, é ultrapassada. Conseguimos 

definir que, embora saibam que exista, os profissionais entrevistados afirmam não terem esse 

preconceito.  

Estamos cientes de nossas limitações ao longo da realização dessa pesquisa. Embora 

tenhamos buscado trabalhar o tema desse estudo da forma que nos pareceu mais coerente, 

pudemos perceber, ao fim, que determinadas escolhas feitas para abordar essa temática 

possam não ter sido as que melhor apresentaram resultados. Mesmo assim, podemos afirmar 

que, de uma maneira geral, a pesquisa não foi afetada por essas limitações, já que 

conseguimos atingir nosso objetivo principal, ou seja, estabelecer, a partir do confronto dos 

depoimentos dos entrevistados, realizado em nossa análise, como se dá a utilização do website 

do SMVC pelos profissionais do rádio de Santa Maria. Lembramos aqui, que muitas dessas 

limitações se deram por esse estudo se tratar de uma das primeiras pesquisas realizadas sobre 

o tema no âmbito acadêmico de Santa Maria. 

Assim, ao longo de toda essa análise, podemos notar que, nem sempre, a assessoria de 

imprensa vai em busca dos jornalistas de redação ou de um espaço na mídia. Muitas vezes, 

são esses jornalistas de redação que precisam das assessorias para obter informações 

importantes para suas matérias. Logo, as assessorias de imprensa e os profissionais dos meios 

de comunicação vivem em uma espécie de “mutualismo” 16, indispensável para a 

“sobrevivência” no universo comunicacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Mutualismo é um termo utilizado na Biologia para designar a interação de duas espécies que se beneficiam 
reciprocamente, cuja coexistência é indispensável para a sobrevivência e que ambas as espécies são beneficiadas. 
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APÊNDICE A – Modelo do Questionário I 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 

ÁREA DE ARTES, LETRAS E COMUNICAÇÃO 
COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO 

DISCIPLINA: TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I 
PROFESSORA: SIBILA ROCHA 

ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO BADKE 
ORIENTANDA: AMANDA COSTA 

 
 
 
QUESTIONÁRIO I: 
 
PARTE I: 
 
 

1 Rádio:  
2 Programa:  
3 Identificação e Temática do Programa:  

 
 
 
 
 
 
 
 
4 O programa existe há quanto tempo:  
5 Nome do Apresentador:  
6 Há quanto tempo está nessa função:  

 
7 Formação:  
8 Há quanto tempo trabalha na rádio:  
9 Quais outras funções desempenha na rádio:  

 
10 Nome do Produtor:  
11 Quanto tempo está nessa função:  
12 Formação:  
13 Há quanto tempo trabalha na rádio:  
14 Quais outras funções desempenha na rádio:  
 
15 Observações:  
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PARTE II: 
 
PERGUNTAS PARA O APRESENTADOR: 
 
1) Você acompanha o Santa Maria Vídeo e Cinema desde 2002? 
 
 
2) Se sim, como você acompanhou? Acompanhou por algum veículo de imprensa? Qual? 
 
 
3) Você sabe que existe um site de assessoria de imprensa do Festival? 
 
 
4) Já utilizou o site alguma vez? 
 
 
5) Nível de utilização: 
 
 
6) Você tem a disponibilidade e o interesse de participar dessa pesquisa, para um TFG, que 
consiste em responder um questionário similar a este, durante a semana do Festival (03/07 a 
08/07)? 
 
 
PERGUNTAS PARA A PRODUÇÃO: 
 
1) Você acompanha o Santa Maria Vídeo e Cinema desde 2002? 
 
 
2) Se sim, como você acompanhou? Acompanhou por algum veículo de imprensa? Qual? 
 
 
3) Você sabe que existe um site de assessoria de imprensa do Festival? 
 
 
4) Já utilizou o site alguma vez? 
 
 
5) Nível de utilização: 
 
 
6) Você tem a disponibilidade e o interesse de participar dessa pesquisa, para um TFG, que 
consiste em responder um questionário similar a este, durante a semana do Festival (03/07 a 
08/07)? 
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APÊNDICE B – Modelo do Questionário II 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 
ÁREA DE ARTES, LETRAS E COMUNICAÇÃO 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO 
DISCIPLINA: TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I 

PROFESSORA: SIBILA ROCHA 
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO BADKE 

ORIENTANDA: AMANDA COSTA 
 
 
 
QUESTIONÁRIO II: 
 

RÁDIO:____________________________________________________________ 
PROGRAMA:_______________________________________________________ 
NOME:____________________________________________________________ 
FUNÇÃO:__________________________________________________________ 

 
I - O Acesso ao site do Santa Maria Vídeo e Cinema:  
 

Dias de acesso 
1) Assinalar o turno correspondente e os dias de utilização do site 

 
 Antes Segunda-feira 

(03/07) 
Terça-feira 
(04/07) 

Quarta-feira 
(05/07) 

Quinta-feira 
(06/07) 

Sexta-feira 
(07/07) 

Sábado 
(08/07) 

Após 

Manhã         
Tarde         
Noite         

 
 
2) Neste dias e turnos assinalados, qual foi a freqüência de acesso 
(  ) 1 a 3 vezes/ turno 
(  ) 3 a 5 vezes/ turno       
(  ) 5 a 10 vezes/ turno 
(  ) Mais de 10 vezes/ turno 
 
 
3) Qual foi o aproveitamento do material encontrado no site? (Pode-se marcar mais de 
uma opção nessa categoria) 
(  ) Leu informações no ar. 
(  ) Retirou idéias para possíveis pautas. 
(  ) Utilizou como fonte para  entrevista ao vivo 
(  ) Outros.__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
4) De que maneira o site facilitou o seu acesso às informações do Festival? (Pode-se 
marcar mais de uma opção nessa categoria) 

 
(  ) Obteve idéias para pautas com maior facilidade. 
(  ) Obteve informações de forma mais rápida. 
(  ) Outros. __________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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5) Tempo dedicado no seu programa para entrevistas relacionadas ao Santa Maria Vídeo e 
Cinema ( por edição) 
(  ) Nenhum 
(  ) Menos de 5 minutos 
(  ) 5 a 10 minutos 
(  ) 10 a 20 minutos  
(  ) Mais de 20 minutos. 
 
6) Tempo dedicado no seu programa para informações e comentários relacionados ao 
Santa Maria Vídeo e Cinema feitos pelo apresentador /comunicador (por edição) 
(  ) Nenhum 
(  ) Menos de 5 minutos 
(  ) 5 a 10 minutos 
(  ) 10 a 20 minutos 
(  ) Mais de 20 minutos. 
 
 

II – Sobre o  wwww.santamaria.rs.gov.br/festival 
 
● Em relação aos anos anteriores, como você avalia o site: 
(  ) As informações diminuíram em relação aos anos anteriores. 
(  ) O  número de informações continuou praticamente igual aos anos anteriores. 
(  ) Houve um pequeno aumento de informações em relação aos anos anteriores. 
( )  Houve um aumento significativo de informações em relação aos anos anteriores. 
 
● De que maneira você avalia essa ferramenta como um instrumento de auxílio ao 
programa. 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 

 
● Você acredita que o trabalho de Assessoria de Imprensa, elaborado por jornalistas e com 
o suporte da Internet tem o respaldo dos colegas da categoria?  
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 
Obrigado por ter respondido. 
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APÊNDICE C – Modelo do Questionário III 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO 
ÁREA DE ARTES, LETRAS E COMUNICAÇÃO 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO 
DISCIPLINA: TRABALHO FINAL DE GRADUAÇÃO I 

PROFESSORA: SIBILA ROCHA 
ORIENTADOR: CARLOS ALBERTO BADKE 

ORIENTANDA: AMANDA COSTA 
 
QUESTIONÁRIO III: 
 

RÁDIO:____________________________________________________________ 
PROGRAMA:_______________________________________________________ 
NOME:____________________________________________________________ 
FUNÇÃO:__________________________________________________________ 
IDADE:____________________________________________________________ 
 
1. Tu tens o costume de acessar a Internet? Quantas vezes por dia? 
 
2. O que tu costumas procurar na internet? 

 
3. Quais sites de informação jornalística tu mais acessa? 

 
4. Tu retiras informações da internet para o teu programa? 

 
5. Tu procuras saber quem é o autor da informação que retiras da internet? 

 
6. Qual o teu procedimento para informar, noticiar ou fazer uma matéria sobre algo para 

os teus ouvintes? 
 

7. Como tu defines o teu programa? 
 

8. Como tu defines o público-alvo do teu programa? 
 

9. Como ouvinte, que tipo de programas radiofônicos tu gostas? 
 

10. Qual a tua visão sobre o trabalho das assessorias de imprensa? 
 

11. Na tua opinião, qual é a visão dos profissionais dos meios de comunicação sobre o 
trabalho das assessorias de imprensa? 

 
12. Tu vês diferença entre Radialistas e Radiojornalistas? Quais? 

 
13. Na tua opinião, quais são as semelhanças e as diferenças entre o trabalho de um 

Relações Públicas e o Assessor de Imprensa? 
 

14. Na tua opinião, qual é a importância do jornalista dentro de uma rádio? 
 

15. Tu acreditas que os novos jornalistas, que estão se formando agora, possuem uma 
intimidade maior com a internet, a utilizando de forma mais intensa como fonte de 
informação, do que os jornalistas mais experientes? Qual a sua visão sobre esse 
assunto? 


