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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho consiste no confronto das notícias publicadas no site da 

Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), com as notícias publicadas referentes a 

empresa nos jornais diários: Diário de Santa Maria e A Razão, nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2013. Seu objetivo é mostrar a importância de uma assessoria de comunicação 

dentro de uma empresa, através de seus serviços e benefícios e o que a falta dela pode 

ocasionar. O tema escolhido se deu por ser a assessoria de imprensa uma área em constante 

crescimento e a empresa foi escolhida por ter tradição no estado e realizar um serviço vital 

para todo ser vivo, tratando do saneamento básico. Optamos pela análise de conteúdo, 

enquanto procedimento metodológico, assim foi possível verificar se existe ou não relação 

entre as publicações dos meios de comunicação escolhidos. Assim, nos possibilitou confirmar 

se existe ou a não a necessidade de uma assessoria de imprensa local, na referida empresa, 

para atender Santa Maria e região central do estado.   

  

Palavras-chave:  

Assessoria de imprensa – assesoria de comunicação- Corsan - jornalismo impresso - 

critérios de noticiabilidade 
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ABSTRACT 

 

 

 

The present work consists in the confrontation of the news published on the Company 

website Riograndense Sanitation (CORSAN), referring to the news published in the daily 

newspapers the company: Diary of Saint Maria and Reason in the months of January and 

February  2013. Your goal is to show the importance of a Press Office within a company, 

through its services and benefits and the lack of it can cause. The theme was chosen because it 

gave the Press office area in constant growth and the company was chosen because of its 

tradition in the state and perform a vital service to every living being treating sanitation. We 

chose content analysis as a methodological procedure, it was possible to verify whether there 

is relationship between the publications of the media chosen. Thus enabled us to confirm 

whether or not the need for a press site in referring business to meet Santa Maria and the 

central region of the state. 

 

Keywords:   

Press office - Corsan- print journalism - criteria of newsworthiness 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende mostrar se existe ou não a viabilidade e a necessidade da 

criação de uma Assessoria de Comunicação sediada em Santa Maria para atender a região 

central (34 localidades) do estado em que a Companhia Riograndense de Saneamento 

(CORSAN) atua. 

Atualmente, a Companhia conta somente com a ASCOM sediada em Porto Alegre, 

que não consegue atender a demanda de todo Estado, já que a CORSAN abastece mais de 7 

milhões de gaúchos, o que representa 2/3 da população do Estado, distribuídos em mais de 

321 localidades. 

Este trabalho exemplifica as atividades desenvolvidas por uma assessoria de 

comunicação em paralelo com as atividades que são e que poderiam ser executadas pelas 

ASCOM da empresa em questão, deixando claro os benefícios que uma assessoria pode trazer 

a uma organização ou empresa. O foco escolhido para análise é o site da instituição, 

sobretudo, as postagens relacionadas a Santa Maria. No decorrer da apresentação teórica será 

feito um confronto entre notícias publicadas no site e nos dois jornais diários da cidade 

(Diário de Santa Maria e A Razão) nas mesmas datas. Com isso se tem embasamento para 

sustentar a visão das diferentes imagens que a CORSAN passa aos seus usuários. 

Inicialmente, percebe-se que no site são evidenciados apenas obras e investimentos, 

assim será possível entender porque Santa Maria raramente é mencionada na página virtual da 

empresa. Esses e outros problemas serão apresentados no decorrer do trabalho, que se propõe 

em apresentar serviços que quando bem explorados podem trazer grandes benefícios a uma 

instituição, tanto na aproximação com os clientes, quanto a criação de uma boa imagem 

perante a comunidade. 

Conforme sua página oficial na internet, a Companhia tem por missão promover o 

saneamento ambiental, com preço justo e excelência nos serviços, cumprindo o seu papel 

social e sua visão é ser referência na qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de 

água e de esgotamento sanitário no Rio Grande do Sul e no Brasil. 

Nossa escolha foi por esta empresa, por ela já possuir tradição no estado e 

desempenhar um papel de suma importância ao tratar de um bem essencial à vida, que é a 

água, além do fato de que participo da rotina de serviços da empresa há mais de cinco anos. 

A empresa aparece constantemente na mídia, que já a mencionou várias vezes, como 

alvo de possível municipalização. Por ser a água tão essencial ao ser humano, sua falta por 

exemplo, causa grande repercussão. Assim, com este trabalho, acreditamos demostrar a 
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importância de um profissional especializado que faça essa mediação entre mídia e população 

e a necessidade de alguém para rebater as críticas, justificar suas falhas e esclarecer seu 

público. 

Esta pesquisa pretende mostrar a importância de se ter a assessoria de comunicação 

como parte integrante de uma empresa, pois ela abre as portas da instituição à sociedade, 

passando uma boa imagem junto à opinião pública e, como consequência, conquistando a 

credibilidade. Mostrar um pouco de sua rotina, como ela reúne e administra todas as 

informações que possam se tornar atraentes e divulgadas pelos veículos de comunicação. 

Também ressalta a importância da comunicação interna, já que os empregados são parceiros e 

quanto mais bem informados estiverem, mais envolvidos com a empresa, sua missão e seu 

negócio, eles estarão. 

Através desta proposta é possível uma reflexão sobre a instalação de uma sede da 

assessoria na cidade para atender a demanda da região central, já que hoje ela existe apenas na 

capital, não sendo o ideal para atender a todo Estado. 

No caso de Santa Maria, como não possui uma assessoria na cidade, o envio de 

releases ou serviço de clipping, por exemplo, é uma simples tarefa operacional, já que não é 

realizada por um jornalista. Isto prejudica a empresa, pois quando realizada por um 

profissional da área, vinculado a políticas e planos de ação da organização buscando 

determinada finalidade, se tornaria estratégico. Essa e outras desvantagens que a cidade vem 

sofrendo serão mostradas neste trabalho. 

A escolha pela Companhia Rio-grandense de Saneamento se deu por essa ser uma 

empresa de grande importância para o estado do Rio Grande do Sul, abastecendo a maior 

parte de suas cidades. Também por ser a água um bem vital a todos, merece uma atenção 

especial, já que água e esgoto tratados são necessidades fundamentais de qualquer ser 

humano. Entre outras, é possível citar também sua presença constante na mídia e na mira do 

município, que cogitou várias vezes a possibilidade de municipalização da empresa.                 

Acreditamos, se fazer entender como é o trabalho das pessoas, que buscam passar uma boa 

imagem da Companhia, e muitas vezes justificar alguma falha perante a população e um 

contraponto com o município. 

Kunsch (1997) defende que a comunicação interna também tem uma função 

importante, no sentido de fazer circular as informações novas, promover o debate e a 

interação entre os vários segmentos da organização e, sobretudo, capacitar os funcionários 

para os novos desafios, para quem a comunicação interna se alia aos demais setores, 

tornando-se assim uma ferramenta imprescindível para a obtenção de resultados. 



9 

 

 

1 OBJETOS DE ESTUDO 

 

1.1 CORSAN   

 

Conforme a página da empresa na internet (www.corsan.com.br), podemos entender 

um pouco sobre sua história, que começa quando os primeiros sistemas públicos de 

abastecimento de água do Estado do Rio Grande do Sul surgiram na segunda metade do 

século 19, iniciando-se por Porto Alegre (1864) e Rio Grande (1877). Essa nova etapa seria 

marcada com a entrada do Estado para resolução dos problemas sanitários por meio da 

criação, em 1917, da Comissão de Saneamento vinculada à Secretaria das Obras Públicas, 

cuja finalidade era orientar, coordenar e fiscalizar a implantação de sistemas de água e esgotos 

pelos municípios.  

Em 1936, a antiga Comissão de Saneamento foi transformada em Diretoria de 

Saneamento e Urbanismo da Secretaria das Obras Públicas, quando pela primeira vez, as 

prefeituras, através de convênios, concediam ao órgão estadual a responsabilidade direta pela 

ampliação dos sistemas existentes ou a implantação do serviço. Com o desenvolvimento do 

Estado e o crescimento das cidades, aumenta a demanda por saneamento, o que leva o 

Governo Estadual a optar pela criação de uma empresa estatal para essa área. Surge então em 

21 de dezembro de 1965 e oficialmente instalada em 28 de março de 1966, a Companhia Rio-

grandense de Saneamento, sendo essa a data oficial de sua fundação (CORSAN, 2012). 

A CORSAN é a sociedade de economia mista responsável pelo abastecimento de água 

tratada no estado do Rio Grande do Sul, abrangendo mais de sete milhões de gaúchos. Sua 

sede está localizada em Porto Alegre, na rua Caldas Júnior, 120, 18° andar.  

A CORSAN é uma empresa controlada pelo Governo do Estado do Rio Grande do 

Sul, que detém mais de 99% das ações. O restante pertence aos municípios de Quaraí, Rosário 

do Sul, Lajeado, Estrela, Muçum, São Marcos, Carazinho e Cerro Largo, conforme 

informações de sua assessoria. 

A empresa tem por missão promover o saneamento ambiental com preço justo e 

excelência nos serviços, cumprindo o papel social da Companhia; e sua visão é ser referência 

na qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário 

no Rio Grande do Sul e no Brasil. 

 

 



10 

 

 

1.2 SITE 

 

De acordo com o dicionário Aurélio de Língua Portuguessa, um website ou site é um 

conjunto de páginas web, unidas através de uma rede telemática internacional que une 

computadores de particulares, organizações de pesquisa, institutos de cultura, institutos 

militares, bibliotecas, corporações de todos os tamanhos. 

No caso em análise, a página online tem propósito institucional, usado também por 

muitas empresas como ponto de contato entre uma instituição e seus clientes, fornecedores, 

etc. No caso de instituições comerciais, usam-se sites também para comércio eletrônico e 

recrutamento de funcionários. Instituições sem fins lucrativos também usam suas páginas para 

divulgação de seus trabalhos, informarem a respeito de eventos, entre outros. Há também o 

caso dos sites mantidos por profissionais liberais, para publicarem seus trabalhos. 

Atualmente se tornou imprecíndivel a manutenção de um site nas grandes empresas, 

pois além de manter contato com seus clientes é um cartão de visita para o público em geral. 

 

1.3 SITE DA CORSAN 

 

O site da Companhia apresenta uma aparência clara, predominando as cores azul e 

branco e uma boa organização. 

Na sua parte superior apresenta a logo da empresa e uma faixa azul remetendo à água 

em movimento. 

No lado esquerdo (para o visitante da página) conta com o serviço de autoatendimento, 

onde os usuários podem retirar segunda via, verificar contas pendentes e outros serviços 

simples. 

Na parte central podemos encontrar as últimas notícias e notícias anteriores desde 

setembro de 2010. 

Já no canto direito encontramos a busca e alguns links para o site do governo do 

estado, secretaria de Habitação e Saneamento e links para redes sociais. 

Na parte inferior encontramos o endereço da sede da Corsan, localizada em Porto 

Alegre, juntamente com seu telefone e o 0800. Nessa parte também encontramos o link 

“Corsan na imprensa”, uma espécie de cliping com as notícias publicadas em diversos jornais 

do estado relacionadas à empresa, desde maio de 2012. Nele, podemos notar claramente a 
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filtragem feita em relação às notícias, pois não existe ali nenhuma das notícias que foram 

publicadas nos jornais de Santa Maria e períodos contidos nesta análise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Site da Corsan, acesso em 16/05/2013 

Fonte: CORSAN (2013) 

 

1.4 JORNAL A RAZÃO 

 

Com sede na cidade, o Jornal A Razão é um dos mais tradicionais veículos de 

comunicação do interior do Rio Grande do Sul e o mais antigo em atividade em Santa Maria. 

De acordo com seu site, circula em 40 municípios do Centro e da Fronteira-Oeste do 

RS, bem como em Porto Alegre, sendo que 90% da circulação é proveniente de assinaturas. 

Sua maior difusão se dá entre as classes A e B, onde suas publicações incluem assuntos de 

cunho comunitário e regional, bem como eventos narrados pelos colunistas e repórteres 

envolvendo o contexto social. 

Sua fundação se deu em 9 de outubro de 1934 pelo jornalista Clarimundo Flores, 

trazendo como primeira manchete “O enfrentamento de forças integralistas e comunistas”. 

A partir de 1943, passou a pertencer à cadeia dos Diários e Emissoras Associados, de 

propriedade de Assis Chateaubriand. Após o final da Segunda Grande Guerra, em 1945, sua 

cobertura voltou-se aos temas locais e regionais. Nessa época, a sede da empresa ficava na 

Praça Saldanha Marinho, esquina com a rua Ângelo Uglione. Em 1975, o jornal foi 

transferido para a rua Serafim Valandro, 1284, onde funciona até hoje. 
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A informatização da redação ocorreu em 1994, com a chegada dos Macintoshs da 

Apple. Quatro anos mais tarde, a impressão colorida e a fotografia digital foram introduzidas. 

No início dos anos 2000, o jornal começou a publicar integralmente a sua versão 

digital na internet, período, também em que foi introduzido o site www.arazao.com.br, tendo 

como parceiros do novo site, a Rádio Santamariense, vinculada ao jornal, e a TV Pampa. 

  

1.5 JORNAL DIÁRIO DE SANTA MARIA 

 

De acordo com o site da RBS, o Diário de Santa Maria é líder de leitura na região 

central do estado, com mais de 160 mil leitores. 

Com sede na cidade, surgiu em 19 de junho de 2002 e seu nome foi escolhido por 

votação popular. Além de Santa Maria, o jornal circula em 35 cidades do interior do estado. 

Desde junho de 2008, conta com sua versão digital. 

O jornal Diário de Santa Maria é integrante do grupo RBS, que conta com 8 jornais 

diários sendo quatro no Rio Grande do Sul e quatro em Santa Catarina. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho se propõe a estudar as notícias relacionadas a Santa Maria postadas no 

site da Companhia Rio-grandense de Saneamento, comparadas com as publicadas nos dois 

jornais de maior circulação da cidade. Assim, será possível confirmar a necessidade ou não da 

atuação de uma assessoria de comunicação com sede local.  

São estudados os conceitos de assessoria de comunicação social, assessoria de 

imprensa na era digital, notícia institucional, mostrando a importância da assessoria dentro de 

uma empresa, escolhas de notícias, através dos critérios de noticiabilidade, bem como 

produtos e serviços de uma assessoria de imprensa. 

 

2.1 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

             

As instituições se utilizam dos serviços de uma assessoria de comunicação social para 

aprimorar o fluxo de informações entre seus públicos interno e externo, podendo ser 

realizados por departamento interno, contratados de terceiros ou, ainda, através de uma forma 

mista. Sobre isso, Duarte (2002, p. 236) explica que:  

 

A prática de assessoria de imprensa, historicamente, poderia ser definida pela gestão 

dos fluxos de informação e relacionamento entre fontes e jornalistas. Na década de 

80, entretanto, os profissionais que atuavam nesta atividade viram ampliadas as 

possibilidades de atuação. As grandes organizações valorizaram e ampliaram as 

atividades de comunicação, prevendo a atuação conjunta das diversas áreas do 

sistema. Nesse modelo, podemos ter, por exemplo, jornalistas, relações-públicas, 

publicitárias, pessoal de marketing, recursos humanos e planejamento atuando em 

conjunto, dentro de diretrizes e políticas estabelecidas previamente. 

 

Este serviço especializado que engloba iniciativas nas áreas de Jornalismo, Relações 

Públicas e Publicidade e Propaganda, muitas vezes é resultante da ampliação das próprias 

assessorias de imprensa. Embora esses profissionais possam atuar isoladamente, seus 

resultados serão mais eficazes quando atuando em conjunto. 

Cada uma dessas áreas têm suas funções e atividades definidas pela legislação que 

regulamenta cada uma delas. 

Para o jornalista (assessor de imprensa), cabe a administração de informações 

jornalísticas e o fluxo das fontes para os veículos de comunicação e vice-versa, bem como a 
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edição de boletins, jornais, controle e arquivamento de informações sobre o assessorado e 

mantê-lo na mídia com uma boa imagem. 

Kopplin e Ferraretto (2001, p. 14), deixam claro que para o Relações Públicas: 

 

Identificar os problemas, apresentar soluções e melhorar o relacionamento dos 

assessorados com seus vários públicos [...] excetuando-se as relações com os 

jornalistas, através das AIs. O trabalho de Relações Públicas visa promover o 

diálogo real e desenvolver um clima de boa vontade junto a esses públicos interno e 

externo, em relação aos assessorados, produtos, serviços, filosofia e, ainda, 

integrando o assessorado na sociedade. 

 

Portanto, o RP se preocupa com essa integração interna e externa, coordenando desde 

festividades, até atividades de cunho social e pesquisas de opiniões em conjunto com os 

setores de AI e PP. 

Já a área de Publicidade e Propaganda, nos explicam os autores, cria e executa peças 

publicitárias e propagandas, escolhe os veículos mais apropriados para sua difusão e as 

agências para intermediação, planeja, coordena e administra a publicidade, campanhas 

promocionais e estudos mercadológicos, além de participar das estratégias de comunicação.                         

          

2.2 ASSESSORIA DE IMPRENSA 

             

Para entender melhor o trabalho de uma assessoria de imprensa contribuem também 

neste trabalho Kopplin e Ferraretto (2001), mostrando que essa compreende tanto o serviço de 

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

comunicação e vice-versa, quanto a edição de boletins, jornais ou revistas. Para isso, é 

necessário traçar planos e estratégias que contemplem interação com funcionários, bom 

relacionamento com os meios de comunicação e transparência para com a sociedade.  

Além de funcionar como fonte de informações ligando os interesses do assessorado e 

os meios de comunicação, a assessoria é responsável por toda comunicação da instituição com 

os mais diversos públicos, sejam eles internos ou externos.  

Apesar de ter surgido durante a Primeira Guerra Mundial, foi no final da década de 70 

com o Decreto nº. 83.284, de 13 de março de 1979, que se regulamentou a profissão a um 

profissional de jornalismo no Brasil. Com a obrigatoriedade do diploma, o mercado entra em 

consolidação e começa a pensar uma nova forma de noticiar, preocupando-se em informar a 

opinião pública e não somente comunicar. 
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Kopplin e Ferraretto (2001, p. 13-4) ainda trazem, resumidamente, as atividades de 

uma assessoria de imprensa, sendo que elas podem ser descritas como: 

                        

- Relacionamento com os veículos de Comunicação Social, abastecendo-os 

com informações relativas ao assessorado (através de releases, press-kits, sugestões 

de pautas e outros produtos), intermediando as relações de ambos e atendendo às 

solicitações dos jornalistas de quaisquer órgãos de imprensa; 

- Controle e arquivo de informações sobre o assessorado divulgadas nos 

meios de comunicação, bem como avaliação de dados provenientes do exterior da 

organização e que possam interessar aos seus dirigentes; 

- Organização e constante atualização de um mailling-list (relação de 

veículos de comunicação, com nomes de diretores e editores, endereço, telefone, fax 

e e-mail); 

- Edição dos periódicos destinados aos públicos externo e interno (boletins, 

revistas, sites ou jornais); 

- Elaboração de outros produtos jornalísticos, como fotografia, vídeos, 

programas de rádio ou de televisão; 

- Participação na definição de estratégias de comunicação. 

 

Os assessores de imprensa são “profissionais que elaboram estratégias de 

comunicação, gerenciam equipes e processos, produzem subsídios para dirigentes, conteúdo 

para públicos diversificados (inclusive nos ambientes digitais), mantêm canais de 

comunicação com empregados, apoiam áreas como publicidade, relações públicas ou 

marketing” (DUARTE, 2011). 

Também com grande contribuição neste projeto aparece Kunsch (1997), mostrando os 

benefícios de uma empresa que investe em uma assessoria de comunicação. 

Ela esclarece que a boa atuação de uma assessoria de imprensa aumenta a visibilidade 

pública da organização e pode trazer efeitos mercadológicos e políticos predeterminados. Por 

perceber isso é que, cada vez mais, instituições brasileiras têm interesse em divulgar suas 

atividades e propostas pelos meios de comunicação, buscando influenciar a opinião pública.  

E um instrumento importante que simboliza a assessoria de imprensa é o release, 

informativo gratuito distribuído aos jornalistas com a intenção de servi-los de pauta, contendo 

tudo aquilo que a empresa gostaria que fosse dito sobre ela. O que também não se pode negar 

é que o release é em parte, responsável pela diminuição das equipes de uma redação 

jornalística, pois a notícia chega pronta, facilita e traz comodismo na hora da apuração. Ele 

deve ser sempre assinado por um responsável da instituição e assume-se como verdadeiro, já 

que credibilidade é o mínimo que se pode esperar de um assessor. Deve ser claro, objetivo e 

enviado apenas a quem possa se interessar pelo assunto. Dentre seus critérios para 

aproveitamento estão: interesse público, ser novidade, disponibilidade de informações, 

exclusividade e adequação aos veículos de comunicação. 
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Já a imprensa não apenas utiliza as informações como parte do processo natural de 

captação da notícia, divulgando o que a organização deseja (se passar pelos mecanismos de 

filtragem), mas também agrega ao noticiário seu aval, mostrando aquilo em que acredita e, 

num círculo vicioso, dando credibilidade à notícia que veicula. Lage (2001, p. 95), informa 

que 60% de tudo o que é publicado em veículos de comunicação tem origem em fontes 

institucionais. 

Assim sendo, a assessoria empresarial ou assessoria organizacional é uma categoria 

desse serviço que tem o objetivo de ajudar as empresas-clientes a obterem melhorias no seu 

desempenho, na sua lucratividade e na sua competitividade. 

 

 2.2.1 Produtos e serviços de uma assessoria de imprensa 

 

Conforme o livro Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia, Teoria e 

Técnica, de Jorge Duarte, seguem abaixo alguns produtos e serviços de uma assessoria de 

comunicação (em ordem alfabética), que seriam importantes adotar dentro da empresa na 

cidade em questão:  

a) Acompanhamento de entrevistas: Cabe ao assessor acompanhar seu assessorado ou 

membros da organização a eventuais entrevistas com a imprensa. A presença deste 

transmite segurança, verifica o desempenho da fonte, ajuda a resolver algum 

problema ou dúvida sobre algum dado específico, além de evitar armadilhas do 

entrevistador ou erros do entrevistado. 

Ao longo do tempo, garante a fonte maior segurança e habilidade ao falar com os 

jornalistas, já que analisa e corrige seus vícios, postura e modo de abordagem dos assuntos. É 

um aprendizado para ambos e pode significar melhores resultados para a empresa. Podemos 

verificar que este serviço não se executa em Santa Maria, pois só existe assessoria de 

comunicação sediada em Porto Alegre.   

b) Apoio a eventos: O assessor deve atuar desde a organização do evento, 

direcionando de modo que chame atenção da mídia. Informar os jornalistas quanto ao local, 

hora e data, bem como fazer a recepção dos mesmos. Também faz parte deste serviço, o 

encaminhamento dos repórteres, elaboração de convites, releases e entrega de press kits, 

comuns nestas ocasiões. Na CORSAN, geralmente quem comunica a imprensa sobre algum 

evento, é algum dos funcionários mais antigos, muitos eventos passam despercebidos e press 

kits não existem. 
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c) Apoio a outras áreas: A assessoria de comunicação deve ter bom trânsito em todos 

os níveis hierárquicos, noções de administração, estratégia empresarial, planejamento, 

conhecimento da história e cultura da organização e dos papéis e poder de seus integrantes. É 

fundamental que todas as atividades relacionadas à comunicação atuem de maneira integrada, 

visando os mesmos objetivos organizacionais. Assim, a assessoria deve envolver-se sempre 

nas áreas em que puder contribuir. 

d) Arquivo de material jornalístico: É muito importante, principalmente em casos 

emergenciais ter um arquivo bem organizado com folders, fotos, vídeos, publicações 

empresariais, material publicitário e recortes, que possam ser localizados com facilidade. 

Atualmente podem ser guardados mais facilmente em arquivos digitais. 

e) Artigos: Têm boa aceitação nos meios de comunicação, se bem redigidos, podem 

ser publicados na íntegra, assinados pelo assessor, obtendo um ótimo retorno institucional. 

Geralmente sua produção deve ser previamente combinada com as editorias de opinião, 

podendo partir de entrevistas, palestras, roteiro ou texto prévio fornecido pela fonte. Este 

serviço é de suma importância para rebater críticas, apresentar investimentos e se aproximar 

da população. Não existe este serviço na cidade, assim a companhia fica exposta perante a 

população, sem se defender das críticas. 

f) Atendimento à imprensa: Ninguém melhor que um jornalista, para tratar com outro 

jornalista. Assim a empresa garantirá um atendimento adequado às características do 

jornalismo. 

Verificamos que este procedimento não acontece na companhia, sendo que muitas 

vezes as ligações caem na central telefônica, que fica responsável por repassá-la ao setor 

responsável por determinado assunto, o que muitas vezes leva um tempo maior do que o 

necessário. Isto não ocorreria se existisse um jornalista responsável e inteirado sobre os 

assuntos de interesse da imprensa pronto a esclarecer essas questões.   

g) Cliping e análise do noticiário: Cliping é uma das atividades mais típicas de uma 

assessoria de imprensa, trata de identificar e arquivar tudo o que sai na imprensa referente à 

empresa. Assim, é possível verificar qual imagem a empresa passa ao público e tomar 

decisões importantes. Serve também como registro da história do assessorado, do trabalho da 

assessoria, bem como para facilitar a localização de informações. 

Na CORSAN, este serviço é feito pela secretária do gerente em atuação, ou até mesmo 

por estagiárias do ensino médio, sem passar por nenhum critério de avaliação da empresa 

perante a sociedade, servindo apenas como arquivo, enquanto poderia servir para verificar a 
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imagem passada pela empresa e assim criar estratégias para reverter o quadro, quando 

negativo.  

h) Encontros fonte e jornalista: Para que seja mantido um bom relacionamento entre a 

mídia e o assessorado. 

i) Entrevistas coletivas: Usadas em casos extraordinários, reunindo jornalistas de 

vários meios de comunicação para passar informações relevantes, esclarecimentos e de 

interesse público. Também são usadas em casos especiais de lançamentos, assinaturas de 

contratos ou eventos similares. 

j) Fotos: É recomendado ter um arquivo de fotos que possam ser usadas quando 

solicitadas por um jornalista. Fotos das fontes em diferentes situações e ambientes, 

equipamentos, funcionários, processos de trabalho, possibilitando opções de escolha. As fotos 

devem ser sempre identificadas pelo autor e ter boa resolução, pois aumenta as chances de 

publicação de uma matéria. 

k) House organ: Serve para divulgar quem está fazendo aniversário, quem foi 

premiado, quem casou, e também para receber dicas de assuntos variados do cotidiano, como 

por exemplo, dicas de saúde, dicas de consumo consciente, charges e até mesmo receitas 

culinárias. Pode assumir diferentes formatos, seja ele impresso, online via intranet ou e-mail. 

Na Companhia existe um informativo enviado por e-mail com informações institucionais da 

CORSAN no estado, mas nem todos os funcionários têm acesso ao e-mail. Neste caso, um 

informativo impresso poderia ser disponibilizado ao quadro funcional que surtiria um bom 

efeito, integrando e informando os funcionários dos fatos mais próximos a eles. 

Conflitando as notícias publicadas no site, nos jornais locais e comunicados enviados a 

imprensa, podemos verificar que não existe uma relação de complementação entre as mesmas. 

Analisando um comunicado enviado a imprensa em dia anterior a uma falta de 

abastecimento, por exemplo, notamos que este é geralmente publicado no dia em que ocorre a 

falta de água. Já nos casos em que não se pode prever, não adianta o envio de e-mail para 

mídia impressa, pois só sairia no dia seguinte, logo a população não poderia se precaver.  

Esse fato ocorre muito na Companhia devido à falta de um jornalista atuando na 

cidade, o que propicia, além disso, grande número de pautas negativas relacionadas a 

CORSAN sem defesa e esclarecimentos a seus clientes. Podemos verificar também que esses 

e-mails são mandados para editoriais de diferentes assuntos e que o mailing não é atualizado. 

Notamos também, que esses casos nunca são mencionados no site da empresa, que permanece 

expondo os investimentos no estado, contratos renovados e eventos em cidades atendidas pela 

Companhia.    
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l) Jornal mural: O Jornal Mural dentro da organização é um instrumento comunicador 

acessível a todos os funcionários, independente do horário, extremamente eficaz para que as 

informações organizacionais sejam disseminadas e de baixíssimo custo. Ele deve ser 

essencialmente dirigido ao público interno (funcionários), estar sempre atualizado e promover 

a integração, orientação e incentivo a eles. É um veículo importante para informações rápidas 

da empresa, especialmente de Recursos Humanos, que interessam aos funcionários e que 

devem chegar de forma ágil até eles. Também é possível trabalhar dicas de saúde, cultura, 

esportes desenvolvidos por funcionários e elogios aos destaques do mês. Na CORSAN existe 

um mural feito pelo RH, com informações essencialmente administrativas que poderia ser 

mais bem aproveitado, integrando os empregados, bem como melhorando a autoestima e 

consequentemente a disposição ao trabalho.  

m) Mailing ou cadastro de jornalistas: É uma lista de jornalistas e veículos específicos 

que deve se manter sempre atualizada. Analisando o caso da CORSAN, podemos verificar 

através de e-mails remetidos à imprensa que o mailing está totalmente desatualizado e que os 

e-mails vêem sendo enviados para pessoas que não têm interesse no assunto. 

n) Nota oficial: Não tem formato jornalístico, é também chamada de comunicado e 

muitas vezes é veiculada de forma paga. A nota é usada como declaração, posicionamento 

oficial, ou esclarecimento sobre assunto relevante, urgente e de grande interesse público. 

Reduz a chance de surgimento de boatos e dúvidas na população. Esse método é muito 

utilizado pela CORSAN em Santa Maria, já que a empresa não conta com uma assessoria na 

cidade. Normalmente são enviados para informar sobre a falta de abastecimento. 

o) Pauta: Sugestão de notícias aos jornalistas, de acordo com os interesses da 

instituição. Serviço também inexistente na companhia.   

p) Site: É natural que os assessores orientem ou mesmo produzam sites para empresas 

com material para a imprensa ou público em geral. O telefone, e-mail, fax e tudo que possa 

servir de subsídio para o jornalista deve estar bem visível, bem como interação com o público.  

Ao compararmos as notícias publicadas nos dois jornais de maior circulação da 

cidade, que informam a população sobre falta de abastecimento e suas causas, podemos 

confirmar que no site da empresa não é publicada nenhuma referência ao assunto. 

Na página virtual da companhia apenas saem notícias relacionadas a obras e 

investimentos no estado, ou seja, somente coisas boas, não informando a população sobre o 

dia a dia e suas reais necessidades e dúvidas quanto à falta de água e justificativas, por 

exemplo.  
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Também podemos notar a publicação de vídeos institucionais e divulgação de grandes 

eventos patrocinados pela CORSAN, geralmente em cidades do litoral, com conscientização 

do uso racional da água, brinquedos para as crianças e shows musicais. Em Santa Maria não 

verificamos eventos desta natureza. 

         

2.3 ASSESSORIA DE IMPRENSA NA ERA DIGITAL    

        

Atualmente, na era digital, cada vez mais as pessoas têm necessidade de informações, 

interações e agilidade, geralmente procuram por conteúdo, mais até que serviços pela internet.        

Para Schramm (1971, p. 659) “a comunicação é um processo básico, pelo qual conseguimos 

progredir individual e socialmente, nos facilitando a sobrevivência, a coordenação de 

resposta, a transferência entre gerações e o entretenimento”. 

Assim, a rede vem facilitar no processo de trocas de informação, integrando diversos 

meios em um só, com grande velocidade e exatidão. Além disso, torna fácil e barata a 

distribuição e acesso a qualquer forma de dados digitais por qualquer pessoa. Por isso, se faz 

importante que haja uma maior preparação por parte dos jornalistas para integrar uma 

assessoria de comunicação e estarem aptos em lidar com esses diferentes tipos de mídia, 

incluindo também noções de marketing. Pollyana Ferrari, nos mostra em seu livro Jornalismo 

Digital, 2008, que em algumas universidades do país já existe a disciplina Jornalismo Digital 

nos principais cursos de comunicação. Quanto mais completa sua formação, melhor colocação 

no mercado de trabalho. Ela nos fala ainda que provavelmente os jornalistas comecem a 

escrever para vários formatos de distribuição: internet via cabo, móvel (celulares WAP), 

televisão interativa e outros que irão surgir. 

Analisando o site da CORSAN, pode-se notar que seus usuários integram um público 

homogêneo, que têm alguma coisa em comum, no caso, o uso do seu produto: água e esgoto 

tratados. Logo, para que ela, ou qualquer outra organização seja bem sucedida, deve criar e 

disseminar a informação para que seu público alvo possa interpretá-la e compartilhá-la. Neste 

caso, se pode notar que informações que visam a determinado público, obtêm maior 

efetividade ao utilizarem veículos específicos, com linguagem clara e objetiva. Também é 

necessário se ter em mente que o público está cada vez mais crítico e exercendo um 

importante papel de fiscalização sobre o que é noticiado. É comum que os clientes e 

consumidores se reúnam em campanhas online a favor ou contra uma organização, por isso, é 

importante o jornalista responsável estar sempre atento para essas questões.  
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Conforme esclarece Pollyana Ferrari (2008), os elementos que compõem o conteúdo 

online são muito mais amplos que os envolvidos nas mídias tradicionais, pois se pode 

adicionar vídeo, áudio e ilustrações animadas, além de estarem espalhadas por várias partes 

dos portais. Sem falar no alcance mundial e na comodidade que a rede proporciona. É preciso 

que o texto forneça a opção para aqueles leitores com intenção de se aprofundar no assunto. 

A autora ainda segue nos falando que a usabilidade também é de suma importância, 

pois define o grau de interação de um produto com seu usuário, o sistema deve ser fácil e 

agradável de ser usado, caso contrário corre-se o risco de perder o cliente para outro site.  

Como podemos perceber, o usuário da internet costuma ter pressa, logo o site deve ser 

estruturado de maneira que esse dê o mínimo de clicks possíveis até achar o que procura. 

Mas, muitas vezes isso não acontece, já que a audiência é medida por página acessada. 

Ela salienta que as informações devem ser úteis para um propósito imediato, pois 

diferentes dos dados, elas já foram processadas para uma finalidade específica. Sem falar que 

a imagem da organização passa a ter como referência o valor da informação dada. A 

habilidade em reunir esses dados, interpretá-los e transformá-los em informação pode 

distinguir perdedores e vencedores num mercado altamente competitivo, podendo aliar 

pesquisas de opinião online para medir sua reputação.  

Para Ferrari (2008), importante também se faz diferenciar o conhecimento (que diz 

respeito às crenças e compromissos) de informação (diferenças que fazem a diferença). A 

informação é um fluxo de mensagens e o conhecimento é criado por esse próprio fluxo de 

informação. 

A internet veio facilitar essa disseminação de informação e reduzir custos, através do 

correio eletrônico, por exemplo, é possível distribuir releases mais rapidamente e atingir um 

maior número de jornais e jornalistas, os quais devem estar cadastrados na lista da assessoria 

de comunicação. Os jornalistas digitais acabam mudando e influenciando hábitos de leitura, 

alterando o código visual, e principalmente, alterando a cobertura da mídia atual. Na internet é 

preferível expor os fatos em vez de narrá-los, assim o melhor é usar palavras simples e claras. 

Informativos eletrônicos, também chamados de pull, permitem às assessorias 

dedicarem mais tempo a tarefas de apuração, redação e edição, resultando em informativos 

mais interessantes. Também deve se ter em mente que o jornalista é o profissional mais 

adequado para lidar com a sociedade da informação.  

 

2.4 SALA DE IMPRENSA ONLINE 
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Para Duarte (2011), podemos notar o impacto que as novas mídias vêm causando na 

área da comunicação, na ampliação de armazenagem e atualização de dados, distribuição de 

conteúdo e interação com público em geral. Hoje, qualquer pessoa pode gerar uma notícia e 

divulgá-la para o mundo, por isso as fontes precisam se adaptar para a garantia de seus 

espaços. Importante também se faz salientar que a sociedade está cada vez mais crítica e 

exigente, assim sendo, um mau atendimento gera repercussão imediata nas redes sociais. 

Se tratando dos jornalistas que navegam pelo meio virtual, esses buscam aqueles que 

melhor podem atendê-los, por isso a sala de imprensa é uma ferramenta muito válida no meio 

jornalístico. Essa área dedicada à imprensa pode receber diversos nomes: imprensa na mídia, 

sala de notícias, sala de imprensa etc. Com esse espaço dedicado à imprensa, a organização 

poderá economizar tempo em ligações, troca de e-mails e ainda poderá ter um tráfego maior 

em sua página. 

Mesmo sendo focada nos jornalistas, ela pode ser aberta ao público, afinal é nesta área 

que será postado o cliping, material divulgado na mídia sobre o assessorado, releases, vídeos, 

fotos e afins. 

Em pesquisa realizada entre os anos de 2010 e 2011, por Nino Carvalho, para a 

produção do capítulo “Sala de imprensa online”, do livro de Jorge Duarte, ele identificou 

como as maiores e melhores empresas da América Latina (ranking da revista América 

Economia, 2010) tratam suas áreas de imprensa na internet. Dentre essas, as brasileiras (225) 

são as que mais dispõem de uma seção para imprensa em suas páginas virtuais (66%). Já 

dentre o total analisado, dentro de cada setor, podemos destacar Energia elétrica (72%), 

Telecomunicações (69%), Petróleo/Gás (61%) e Mineração (62%), sendo que o comércio é o 

que menos explora esse serviço. Outro índice encontrado nesta pesquisa foi (56%) nas 

organizações privadas e (75%) nas organizações públicas.   

Analisando o site da CORSAN, podemos notar que em sua página principal só há                                                                                                                                                     

0800, mas não há o telefone específico da assessoria de comunicação. Quanto à utilização das 

redes sociais, há links para flickr, facebook, twiter e youtube. Já entrando no link “contato”, 

abre a tela “fale conosco”, onde é possível enviar um e-mail de contato, mas o e-mail da 

ASCOM não aparece. Isso acaba sendo prejudicial, pois os jornalistas têm pressa e muitas 

vezes acabam perdendo o interesse se não há uma forma rápida de contato.  

Verificando o site também notamos a falta de um chat ou atendimento online para 

esclarecimentos rotineiros dos usuários e fóruns para confirmar a impressão da organização 

perante a comunidade. Para sala de imprensa, aparece “notícias”, todas relacionadas a 

investimentos e eventos em outras cidades, atualizados semanalmente.  
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Outro item importante e que é inexistente no site em questão, trata da disponibilização 

da agenda das autoridades ou programação de eventos, informações de suporte e, alertas e 

todo tipo de subsídio prévio possível, principalmente diante de uma falta de água.  

Duarte (2011) ainda nos esclarece, que diante dessas questões, é necessário que a 

página esteja em constante atualização e análise de acessos para verificar as possíveis 

mudanças a serem feitas. 

A assessoria deve ser proativa e preventiva, interagindo com as pessoas a fim de não 

ser pega de surpresa quando solicitada pela imprensa.  

Para organizações que dipõem de salas de imprensa é interessante fazer uso do sistema 

de cadastros de jornalistas, que quando interessados podem receber por e-mail um alerta de 

atualização de postagem sobre ou algo de interesse.  

Segundo pesquisa de Jackob Nielsen, as razões pela quais os jornalistas visitam o site 

de determinada empresa são: 

- Encontrar contatos da assessoria de imprensa (nome, telefone e e-mail, além de links 

para as redes sociais). 

- Encontrar informações básicas sobre a empresa (dados sobre principais executivos, 

localização dos escritórios, etc.). 

- Saber sobre participação da empresa em eventos (calendário para eventos futuros e 

informações de atividades passadas). 

- Checar informações e dados financeiros, download de imagens e outros conteúdos 

para ilustrar suas matérias.    

É importante que a sala de imprensa ofereça artifícios e ferramentas que ajudem o 

jornalista a entender, selecionar, baixar e pesquisar conteúdos sobre a organização. 

O foco de um assessor é fazer com que as informações cheguem ao seu público. Para 

isso, é necessário saber quem são os interessados, os intermediários e os influenciadores desse 

público, para assim, montar estratégias de aproximação e relacionamento com cada um dos 

principais intermediários da comunicação.    

 

2.5 NOTÍCIA INSTITUCIONAL 

 

Através de Ferrareto (2001), podemos conhecer a história do Jornalismo Empresarial 

no Brasil, logo a notícia institucional, que teria nascido acompanhando o processo de 

industrialização, por volta de 1940, expandindo-se na década de 1950 até se consolidar nos 

anos 1960. 
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A comunicação interna nas empresas teve grande impacto com a adoção das 

tecnologias digitais para comunicação, principalmente a internet e as intranets. 

Hoje o que se observa é uma verdadeira disputa pela visibilidade nos meios de 

comunicação, todos querem virar notícia, aquilo que rompe com a rotina. Não ser esquecido e 

passar uma boa imagem perante a sociedade é garantia de sucesso. Tudo isso porque a mídia 

torna visível a batalha pela conquista do apoio da opinião pública, garantindo sua 

sobrevivência no mercado, podemos então concluir que a assessoria de comunicação é um 

setor em constante crescimento. 

Pode-se, contudo, ressaltar que as notícias fornecem um retrato parcial da realidade, a 

qual é adequada à proposta de cada empresa. Para Duarte (2002), as notícias são responsáveis 

por dar significado aos acontecimentos pois oferecem interpretações de como compreendê-

las. Logo, a notícia institucional mostra uma realidade socialmente construída de acordo com 

o que a empresa quer mostrar. Ela deve equilibrar os interesses públicos com os interesses do 

assessorado, é uma forma de estratégia midiática.  

O site em análise utiliza-se dessa, que se difere da reportagem por não esgotar o fato, o 

que também chama-se de jornalismo informativo. Segundo Marcondes Filho (1989), a notícia, 

é a informação transformada em mercadoria, onde o jornalista seleciona a parte do real que 

lhe interessa e conta aquilo que não se assiste diretamente. No caso em análise, como na 

maioria dos portais brasileiros, a reportagem ficou restrita apenas às coberturas especiais.  

Para se manter constantemente na mídia, muitas instituições se utilizam da divulgação 

de fatos velhos com enfoque diferente ou fazem gancho com uma temática da atualidade para 

aproveitar a ocasião.  

Corrado (1994, p. 150), faz um alerta: “a empresa ou indústria que deixa de comunicar 

sua posição, ou reagir a questões na mídia, pode obter para si consequências muito negativas, 

inclusive um desastre financeiro”. Segundo ele, para se ter condições de competir em um 

mercado dominado por questões públicas é necessário que as instituições se envolvam com a 

mídia para atingir seu público alvo, cujas opiniões orientam as políticas nacionais e ações 

políticas. 

Muitas assessorias optam por mandar release (informativo que pode servir de pauta) 

para os jornalistas, pois virando notícia ou reportagem, assume um caráter de imparcialidade e 

confiabilidade, já que diferente da publicidade, ela é gratuita. 

Conforme leitura de Traquina (2005), verificamos que no caso de uma empresa 

pública, se torna indispensável a divulgação do trabalho executado por essa, pois a população, 
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que paga pelo serviço, tem o direito de saber o que está sendo feito para verificar se atende 

seus interesses, o que também confere à instituição maior credibilidade junto à população.  

Fica claro que todos somos influenciados pela reputação de uma empresa, seja quando 

escolhemos o que comprar, a quem se associar ou a quem apoiar, mas na maioria das vezes é 

tão automático que nem reparamos no esforço de uma equipe para se obter e manter uma boa 

imagem tão desejada. 

A assessoria de comunicação é tão importante, por chamar atenção para o que pode ou 

não ser visto sobre seu assessorado. Ela equilibra o atendimento ao interesse público às 

necessidades organizacionais de divulgação. Quanto menos previsível for sua informação, 

maior a possibilidade de se tornar notícia. 

No caso da Companhia em questão, as fontes institucionais e a mídia formam (e 

informam) fatos em uma linguagem pública reunidos em um cenário, da era contemporânea, 

em que a sociedade recompõe-se compartilhando acontecimentos.   

 

2.6 CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE 

 

Quais são os acontecimentos suficientemente interessantes, importantes e relevantes 

pra serem transformados em notícia? 

Para responder esta questão podemos fazer uso das palavras de Traquina (2005), que 

define o conceito de noticiabilidade “como conjunto de critérios e operações que oferecem a 

aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir valor como notícia”. Para ele, os 

critérios de noticiabilidade, ou valores-notícia, definem o que será ou não publicado. 

O autor tem uma conclusão geral dos estudos sobre os conteúdos das mídias 

noticiosas, afirmando que as notícias apresentam um “padrão” geral bastante estável e 

previsível. O esquema geral das notícias deve-se à existência de critérios de noticiabilidade, 

isto é, à existência de valores-notícia que os membros da área jornalística partilham. 

Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que 

determinam se um acontecimento, ou assunto, é suscetível de se tornar notícia, sendo julgado 

como merecedor de ser transformado em matéria noticiável, assim possuindo valor. Conforme 

Traquina (2005, p.95), “os valores-notícia não são imutáveis, com mudanças de uma época 

histórica para outra, com sensibilidades diversas de uma localidade para outra, com destaques 

diversos de uma empresa jornalística para outra, tendo em conta as políticas editoriais”. 
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Segundo os estudos do autor, os critérios de noticiabilidade estão divididos em três 

épocas diferentes: as primeiras décadas do século XVII; anos 30-40, do século XIX e anos 70 

do século XX. 

Em 1616, ainda não havia jornais diários, mas sim as chamadas “folhas volantes”, 

onde eram escritas apenas sobre um tema. As notícias eram, sobretudo, avisos moralistas ou 

religiosos, os acontecimentos locais eram quase completamente esquecidos.  

Já num segundo momento, surge o New York Sun, nos E.U.A, que dava ênfase às 

notícias locais, às histórias de interesse humano, e apresentava reportagens sensacionalistas de 

fatos surpreendentes, além do discurso parlamentar, as cotações da Bolsa, o câmbio, os 

conflitos militares. Durante o século XVIII, os meios de comunicação eram dominados pelo 

polo político, até o surgimento da “penny press”, com notícias sobre assuntos políticos e 

econômicos, com seus respectivos comentários. O “penny press” ficou muito conhecido 

devido seu baixo custo (1 penny), seu estilo pode ser comparado ao que hoje chamamos de 

"tablóide".  Como seu público foi mudando, já não cabia mais a publicação semelhante aos 

jornais mais caros, assim preenchiam suas páginas com outros assuntos: histórias de crimes, 

tragédias, escândalos e assuntos interessante ou divertidos para seus novos leitores. 

Nos anos 70 do século XX, a importância eram as “qualidades duradouras” e de 

notoriedade. Segundo o estudo de Herbert Gans (1979 apud TRAQUINA, 2005), em três 

cadeias de telejornais americanos (CBS, ABC e NBC), as principais notícias eram referentes 

ao governo, seguidas de crimes, escândalos e investigações. 

Galtung e Ruge (1965 apud TRAQUINA, 2005) respondem à seguinte pergunta: 

“Como é que os acontecimentos se tornam notícias?” Enumeram-se então alguns valores-

notícias, dos quais selecionam-se: 

- A frequência, ou seja, a duração do acontecimento, quanto mais se assemelhar a 

frequência do meio de comunicação em destaque;  

- A amplitude do evento, quanto maior for a sua abrangência; 

- A clareza ou a falta de ambiguidade; 

- A significância, importância do fato para as pessoas; 

- A consonância, fato que pode ser ligado a uma imagem mental já existente, ou seja, 

um fato novo construído em função de um fato velho; 

- O inesperado, algo que não estava previsto; 

- A continuidade, isto é, a continuação como notícia do que já ganhou noticiabilidade; 

- A composição, a necessidade de manter o equilíbrio nas notícias com uma 

diversidade de assuntos abordados; 
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- A personalização, a referência às pessoas envolvidas; 

Os critérios de noticiabilidade substantivos, segundo Traquina (2005), são: a morte, a 

notoriedade, a proximidade, a relevância, a novidade, o tempo, a notabilidade, o inesperado, o 

conflito ou controvérsia, a infração, a atualidade. 

Para Galtung e Ruge, no livro de Traquina (2005, p. 73), “um acontecimento será tanto 

mais noticiável quanto maior o número de valores possuir, embora não seja uma regra 

absoluta. Igualmente, os autores consideram que um acontecimento poderá ter pouco de um 

valor e compensar isso com muito de outro valor”. 

Este trabalho se propõe a estudar as notícias relacionadas a Santa Maria postadas no 

site da Companhia Rio-grandense de Saneamento e em dois jornais locais, confrontando-as e 

analisando os critérios de noticiabilidade utilizados pelos meios de comunicação em questão. 

Serão estudados os conceitos de assessoria de comunicação, assessoria de imprensa na era 

digital, CORSAN, notícia institucional, mostrando a importância da assessoria dentro de uma 

empresa e escolhas de notícias, através dos critérios de noticiabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para compreender como é a produção diária dos jornalistas que atuam na Companhia, 

será de grande importância citar Bardin (1977), que fala um pouco sobre a análise de 

conteúdo, método utilizado no trabalho para analisar as notícias relacionadas a Santa Maria 

publicadas no site da empresa. 

O site será analisado de modo a verificar se há concordância de suas postagens com as 

notícias publicadas nos dois jornais de maior circulação de Santa Maria, contindas nos anexos 

deste trabalho. 

Desde sua presença nos primeiros trabalhos da communication research às recentes 

pesquisas sobre novas tecnologias, passando pelos estudos culturais e de recepção, esse 

método tem demonstrado grande capacidade de adaptação aos desafios da comunicação e de 

outros campos do conhecimento. 

A Análise de Conteúdo (A.C), se refere a um método das ciências humanas e sociais 

destinado à investigação de fenômenos simbólicos por meio de várias técnicas de pesquisa. 

Adotada regularmente no início do século XX nos Estados Unidos, sua principal inquietação 

era com a opinião pública e com a propaganda política, se destacando no período da Segunda 

Guerra Mundial, inclusive a serviço do governo americano (monitorando as transmissões de 

rádio interna dos nazistas e seus aliados). Hoje está a serviço de diversos campos: ciências 

políticas, psicologia, crítica literária, sociologia e na comunicação de massa.  

Para Bardin (1977, p. 282), “a A.C. é uma técnica de pesquisa para descrição objetiva, 

sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto da comunicação”, em que a ênfase no 

aspecto quantitativo se dá por herança do positivismo, como uma reação à antiga análise de 

texto. 

Atualmente se sabe que esse método utiliza-se da inferência para deduzir de maneira 

lógica conhecimentos e intenções do emissor, amenizando o impacto positivista, mas oscila 

entre os polos quantitativo e qualitativo. Pois se baseia num conjunto de procedimentos que se 

aplicam da mesma forma a todo conteúdo analisável e permite que diferentes pessoas, 

aplicando em separado as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, cheguem às 

mesmas conclusões.   

A Análise de Conteúdo ocupa-se basicamente com a análise de mensagens, o mesmo 

ocorrendo com a análise semiológica ou análise de discurso. As principais diferenças entre 

essas modalidades são apenas que a Análise de Conteúdo cumpre com os requisitos de 

sistematicidade e confiabilidade. 
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Nesse sentido Lozano (1994 apud FONSECA, 2005, p.141-2), explica que: 

A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de 

procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É 

também confiável - ou objetiva - porque permite que diferentes pessoas, aplicando 

em separado as mesmas categorias à mesma amostra de mensagens, podem chegar 

às mesmas conclusões. 

       

Na Análise de Conteúdo é necessária a adoção dos seguintes marcos de referência: os 

dados, tais como se apresentam ao analista; o contexto dos dados; o conhecimento do 

pesquisador, com seus pressupostos; o objetivo da A.C.; a inferência como tarefa intelectual 

básica e a validade como critério de sucesso, para que outras pessoas possam comprovar se as 

inferências são exatas. 

Inicialmente é importante estabelecer um objetivo de pesquisa, neste caso, foi verificar 

a necessidade da criação de uma assessoria de comunicação específica em Santa Maria e 

depois constituir o corpus, definindo o conjunto de documentos a serem submetidos à análise, 

que neste trabalho, foram as publicações no site da Corsan e nos dois jornais locais. Se o 

objetivo é aprofundar o conteúdo, indica-se uma análise qualitativa, caso contrário, uma 

análise quantitativa, sem esquecer que os documentos devem ser da mesma natureza e 

pertinentes aos objetivos da pesquisa. Entre as principais técnicas adotadas pela A.C. estão: 

análise categorial, análise de avaliação, análise de enunciação, análise de expressão, análise 

de contingência, análise estrutural e análise de discurso. 

Na comunicação organizacional, a análise de conteúdo pode ser utilizada como 

instrumento de inteligência organizacional e competitiva, auxiliando na avaliação e 

monitoramento dos ambientes interno e externo. 

Através da A.C, por exemplo, seria possível verificar como os assessores decidem o 

conteúdo do site e descrever como apuram as notícias, todos os seus passos até a postagem na 

sua página virtual. 

Neste trabalho, os dados foram coletados, analisados e trazidos para o cotidiano em 

todos os aspectos pesquisados, o que nos possibilitou a reflexão e sugestão para 

aprimoramento de serviços.  
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4 LEITURA ANALÍTICO-DESCRITIVA   

           

Para elaborar este trabalho final de graduação em primeiro lugar foi avaliado o site da 

empresa. Em um primeiro momento foram verificadas as notícias postadas e separadas em 

categorias específicas: Ações, Investimentos, Meio Ambiente e Polêmica. Assim, foi possível 

perceber que em sua maioria dizem respeito a obras e investimentos no estado, dificilmente 

aparecendo alguma relacionada a Santa Maria.  

O site é atualizado semanalmente, mas carece de informações relevantes para o dia de 

seus usuários e uma maior interação com eles, pois não existem fóruns, chats e nenhum meio 

rápido de comunicação. Quanto à falta de abastecimento, existe um link específico, mas não é 

totalmente fiel, pois foram verificadas na cidade algumas faltas de água que não foram ali 

mencionadas. 

Em seguida, analisamos as notícias publicadas na cidade, em seus dois jornais de 

maior circulação: Diário de Santa Maria e A Razão. Esse acompanhamento de site e jornais se 

deu por dois meses consecutivos: janeiro e fevereiro do ano corrente. Com isso, foi possível 

verificar que não existe uma correlação entre elas. Nos dias com previsão de falta de 

abastecimento, o fato poderia ser mencionado no site, juntamente com sua justificativa, 

esclarecendo seu usuários que os transtornos são temporários e visam um bem maior. Assim, 

seus clientes se sentiriam mais íntimos da empresa, com a certeza que poderiam se preparar 

melhor e tirar sua dúvidas para eventualidades como essa. 

Também podemos constatar que a CORSAN passa duas imagens diferentes para seu 

público. Na página virtual o lado positivo e nos jornais, o lado negativo. Isto ocorre devido à 

falta de uma assessoria de comunicação local, já que a sediada em Porto Alegre não tem como 

atender à demanda de todo o estado. Com a atuação de uma boa assessoria de comunicação 

local seriam trabalhadas as estratégias de manter um boa imagem da CORSAN, bem como as 

tentativas de aproximação com os usuários. 

- Dia 3 de janeiro - a primeira menção à CORSAN na cidade, neste ano, foi no jornal 

A Razão, intitulada: “Rompimento causa falta de água”- Vila São Rafael. Conforme foi 

possível verificar através do trecho a seguir: “O rompimento de rede distribuidora de 75mm 

ao lado do Asilo Vila Itagiba, Passo dos Weber, na São Rafael, deixou consumidores de pelo 

menos seis bairros da cidade sem o abastecimento de água ou com pouca vazão nas torneiras. 

Segundo a direção da empresa, o problema ocorreu por volta das 17h, sendo que para a 

correção dos vazamentos foi necessário isolar a linha distribuidora”. Nesta matéria, a direção 
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da empresa explica, por meio de sua direção o porquê da falta de abastecimento que ocorreu 

no dia anterior e as regiões que afetou, utilizando-se dos valores-notícias como impacto 

(relevância), proximidade (perto geograficamente do leitor) e o inesperado (não estava 

previsto), além de ser um fato de interesse público. Segundo Ericson, Baranek e Chan, citados 

por Traquina (2005), um fato como esse, que rompe a rotina, tanto pode ser bom ou ruim, 

sendo que as más notícias são muito boas para um discurso noticioso. 

- O ideal, nessa situação, seria um profissional especificamente para lidar com a mídia, 

pois o jornalista precisa de um atendimento rápido, personalizado e acesso a fontes de 

informação qualificada, até porque se for necessário pesquisar em arquivo, é esse que faz o 

cliping tendo acesso a notícias anteriores. Além de garantir uma boa convivência, boa vontade 

e maior controle sobre a mídia, evitaria a ocupação da central telefônica e repasses para 

ramais incertos ou desnecessários. Pois, essas, são funções do assessor de comunicação, que 

podemos confirmar abaixo nas palavras de Duarte (2002, p. 40): 

 

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

a redação e organização, agindo como um mediador qualificado. Para exercer esse 

papel, deve ter trânsito facilitado com as fontes de informação, conhecer a 

organização, suas políticas e atuação, assim como os interesses, forma de atuação 

dos jornalistas e saber orientar sobre seu atendimento. Ao mesmo tempo, o próprio 

assessor precisa ter sua atuação compreendida pelos dirigentes e empregados, o que 

facilitará o seu trabalho. 

  

Nesta mesma data, o site da empresa publicava: “Corsan investe na segurança do 

sistema de abastecimento de água de Lavras” (explicando as trocas de canos de cimento 

amianto por tubos de PVC) e “Corsan amplia serviços e oferece intensa programação cultural 

nas praias gaúchas” (horários de atendimento diferenciado e programação cultural no litoral). 

Neste caso, não existe proximidade na notícia, que é um dos critérios de noticiabilidade citado 

por Traquina (2005). Com esse critério é possível verificar que um fato se torna tanto mais 

importante quanto mais próximo do leitor da notícia. Essa proximidade se dá em termos 

geográficos, mas também podem ser levados em conta as questões culturais.   

Seria importante, no caso em questão, a divulgação instantânea em sua página online 

para que o usuário não precisasse esperar a publicação de um esclarecimento até o dia 

seguinte. Tratando-se de eventos culturais, Santa Maria poderia seguir o exemplo das praias 

gaúchas e promover eventos para integrar-se com a população local, assim teria grandes 

chances de ganhar espaço nos jornais locais. Embora sendo uma atividade tipicamente de 

http://www.corsan.com.br/node/901
http://www.corsan.com.br/node/901
http://www.corsan.com.br/node/901
http://www.corsan.com.br/node/902
http://www.corsan.com.br/node/902
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relações públicas, um jornalista também pode fazer este apoio a eventos dentro da assessoria 

de comunicação, fazendo a divulgação do mesmo. 

- Dia 14 de janeiro -“Falta de água”, jornal A Razão, de onde podemos retirar o 

seguinte trecho: “Os bairros Nonoai e Nossa Senhora de Lourdes sofreram mais de semana 

com o problema de falta de água. Em pleno verão, a Corsan se desculpa que tem algum local 

e que não estão encontrando o mesmo... Se não podem resolver o problema que informem a 

prefeitura para que essa, que nos cobra todo tipo de imposto, solucione de alguma maneira”.  

Essa publicação foi enviada por uma leitora cobrando da prefeitura ou da Corsan soluções 

para falta de água há mais de semana no bairro Nonoai e Nossa Senhora de Lourdes. Aqui, é 

possível verificar os critérios de continuidade e polêmica utilizados nessa publicação. No 

estudo de Galtung e Ruge (1965/1993 apud TRAQUINA, 2005), a continuidade é um dos 

fatores que influenciam o fluxo de notícias, pois segundo eles “logo que algum acontecimento 

ou assunto atinja os cabeçalhos e seja definido como notícia, então continuará a ser definido 

como notícia durante algum tempo, mesmo que a amplitude seja drasticamente reduzida”.  

Uma equipe de pesquisadores canadenses: Ericson, Baranek e Chan (1987, p. 141), 

também concordam com Galtung e Ruge (apud TRAQUINA, 2005), quando citam a 

continuidade como valor-notícia. Para eles, um fato específico é mais noticiável, se 

antecedido de outros acontecimentos correlatos, quando é familiar, abordado de uma maneira 

diferente. Essa notícia também faz uso do valor-notícia chamado conflito ou controvérsia, 

pois instiga um tipo de disputa entre a Corsan e a prefeitura municipal.   

Analisando as publicações seguintes nos jornais locais, verificamos que não houve 

nenhuma manifestação da empresa em resposta à usuária, o que não passaria despercebido se 

houvesse um profissional específico na área de comunicação para tratar esses assuntos, pois 

poderia ter sido enviado à imprensa uma resposta à leitora para publicação nos dias 

posteriores. Outra solução seria a existência de uma assessoria de comunicação local, com seu 

endereço eletrônico disponível nas faturas mensais de água ou no site. Este e-mail poderia ter 

sido enviado direto à empresa, que poderia responder de maneira rápida e evitar a exposição 

da Companhia de maneira negativa perante a comunidade. Neste caso seria importante a 

avaliação dos resultados e adoção de estratégias para reverter essa situação, avaliando a 

relação com os jornalistas, com os veículos de comunicação, a capacidade de criação ao 

atendimento a demandas e ao proveito de oportunidades. 

No site, não há nenhuma publicação nesta data. 

- Dia 17 de janeiro -“ Faltará água em alguns locais”, jornal A Razão, que se utiliza do 

critério de utilidade pública/relevância, “Conforme informações da Corsan de Santa Maria, 
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em virtude da realização de intervenção na linha de distribuição de água da região de Camobi/ 

São José/ Maringá, haverá desabastecimento em alguns locais da cidade, a partir das 8h de 

hoje”, informando que ocorrerá falta de abastecimento em algumas regiões devido à 

intervenção na linha de distribuição Camobi/São José/Maringá e informando a previsão de 

retorno. Para Galtung e Ruge, mencionados por Traquina (2005), a relevância é um 

importante critério de noticiabilidade, que se preocupa em informar às pessoas sobre algo que 

influi diretamente em suas vidas. 

Avisos como esses, informando faltas de água que são previsíveis, são geralmente, 

enviados à imprensa via e-mail por uma agente administrativa no formato de comunicado, que 

segundo o autor Jorge Duarte (2002), não possui formato jornalístico, podendo ser utilizado 

como estratégia para evitar a exposição de um representante da organização e limitar a 

repercussão, tendo a necessidade de ser objetivo, claro e compreensível por uma diversidade 

de públicos. 

Na página virtual, “Corsan inicia obras nas redes de água de Giruá”, “Corsan substitui 

redes de água em Espumoso” e “Corsan amplia sistema de abastecimento de água em 

Canoas”. 

Nesta situação a empresa poderia também fazer uso da sala de imprensa online para 

comunicar a falta de abastecimento e se utilizar do critério de proximidade, que não existe em 

seu site, com relação a Santa Maria. 

- Dia 22 de janeiro - “Previsto para março lançamento do edital de licitação para 

tratamento de esgoto no Bairro Camobi”, jornal A Razão, do qual citamos o trecho a seguir: 

“Em agenda conjunta em Porto Alegre, ontem, o deputado Valdeci Oliveira (PT) e o vereador 

Luciano Guerra (PT) percorreram seis secretarias e órgão do governo do Estado. Em 

audiência com o presidente da Corsan, Arnaldo Duta, Valdeci e Luciano receberam a 

informação que está previsto para março o lançamento do edital de licitação para a construção 

da Estação de Tratamento de Esgoto (Ete), do bairro Camobi, investimento em torno de R$ 20 

milhões que integra o sistema de esgotamento da região”. Nesta publicação os critérios de 

noticiabilidade usados foram a relevância do assunto (interesse público) e a notoriedade 

(menção a pessoas públicas). 

Outra notícia publicada no mesmo dia e no mesmo jornal, foi “Obra da Corsan causará 

falta de água”, de onde citamos o seguinte trecho “A Corsan de Santa Maria informou que, 

dando continuidade às obras de melhorias de interligação do Distribuidor Leste quinta etapa, 

realizará hoje, a partir das 8h, a interligação da rede distribuidora de água de 300 mm com a 

rede distribuidora de 500 mm no trevo da Avenida das Dores com a Rua Euclides da Cunha”.  

http://www.corsan.com.br/node/916
http://www.corsan.com.br/node/916
http://www.corsan.com.br/node/916
http://www.corsan.com.br/node/917
http://www.corsan.com.br/node/917
http://www.corsan.com.br/node/917
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(informando e justificando a falta de água na data), também tratando de um fato relevante/de 

utilidade pública. 

No jornal Diário de Santa Maria: “Tem Conserto?”, de onde extraímos o seguinte 

trecho: “moradores da rua Francisco Manuel, da quadra entre as ruas Serafim Valandro e 

Duque de Caxias, no centro, pedem o conserto de um vazamento que causa transtornos há, 

aproximadamente, duas semanas... De acordo com Rosalina Danieli, engenheira chefe da 

coordenadoria operacional na Corsan, o conserto foi realizado e não foram registradas 

reclamações depois disso”. Podemos notar claramente a utilização do conflito, neste caso 

verbal, para a construção desta notícia, onde mostra de um lado a população reclamando de 

um vazamento de duas semanas na Rua Francisco Manoel e de outro a Corsan, representada 

por uma de suas engenheiras afirmando que o conserto foi efetuado e que não houve registros 

de reclamações posteriores. Nesta última, podemos ainda, verificar os critérios de 

noticiabilidade: continuidade e a questão da polêmica, onde para Ericson, Baranek e Chan 

através do valor-notícia da infração, o meio toma para si a causa do cidadão ofendido, já que 

os meios de comunicação têm o dever de fiscalizar e proporcionar democracia. Em relação ao 

conflito, encontramos uma disputa verbal entre uma representante da empresa e a população.  

Também no mesmo jornal, “Região Leste ficará sem abastecimento”, que conta com o 

seguinte trecho: “A Corsan vai interromper durante todo o dia de hoje, a partir das 8h, o 

abastecimento de água em quatro bairros de Santa Maria”. Informando que haverá interrupção 

nesta data em 4 bairros da cidade e seu motivo, utilizando-se do critério de noticiabilidade 

chamado de relevância, devido à importância na vida das pessoas. 

Se sabe que os novos consumidores querem respostas rápidas, facilidade de 

comunicação e conveniência, assim uma sala de imprensa online constantemente atualizada 

seria de grande utilidade. Pois de que adianta a população ficar sabendo que faltará água a 

partir das 8h da manhã do mesmo dia? Provavelmente quando o jornal for lido, já estarão sem 

água e não terão se precavido. Este serviço era previsível para execução de uma obra, logo se 

tivesse uma assessoria de comunicação atuante na cidade, este aviso seria publicado com 

antecedência. 

No site: “Corsan lança em Soledade editais para obras de saneamento no valor de R$ 

2,6 milhões” (descreve também o evento), “Corsan lança obra de ampliação do sistema de 

esgotos de Imbé” (trata da ampliação e divulga que o valor será de R$ 2,7 milhões, custeados 

com recursos próprios da Corsan. A obra está incluída em um montante total de R$ 36 

milhões investidos pela companhia em Imbé) e “Corsan vai construir reservatório em 

Tucunduva” (informa que a obra vai possibilitar a implantação de novos loteamentos na 

http://www.corsan.com.br/node/925
http://www.corsan.com.br/node/925
http://www.corsan.com.br/node/925
http://www.corsan.com.br/node/924
http://www.corsan.com.br/node/924
http://www.corsan.com.br/node/924
http://www.corsan.com.br/node/923
http://www.corsan.com.br/node/923
http://www.corsan.com.br/node/923
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cidade e equilibrar a pressão da rede de distribuição, em especial nas zonas mais altas e 

informa o valor do investimento). 

- Dia 24 de janeiro - “R$ 20 milhões para esgoto em Camobi”, jornal Diário de Santa 

Maria, onde destacamos o seguinte trecho: “A licitação para as obras de saneamento básico do 

esgoto de Camobi deve ocorrer ainda em março. A informação foi dada pelo deputado 

estadual Valdeci Oliveira (PT) que ontem, esteve em audiência com o presidente da Corsan, 

Arnaldo Dutra”, informando o prazo da licitação e o número de famílias beneficiadas. Nesta 

notícia, se fez uso do critério de noticiabilidade chamado notoriedade, ou importância de 

“pessoas de elite” observado por Galtung e Ruge, no livro de Traquina (2005), “quanto mais o 

acontecimento disser respeito às pessoas de elite, mais provavelmente será transformado em 

notícia e também se usou o critério de continuidade, já que este assunto já havia sendo 

mencionado na edição de 22 de janeiro deste mesmo ano, também contando com o valor de 

relevância. 

No site “Corsan investirá mais de R$ 5 milhões no saneamento em Santa Rosa”, 

seguindo no mês de fevereiro: 

- Dia 7 de fevereiro - “Discussão sobre Esgotamento”, jornal A Razão, onde 

destacamos o trecho “Na manhã de ontem, o presidente da câmara de vereadores, Marcelo 

Bisogno (PDT), recebeu a visita do superintendente regional da Corsan, Júlio do Espírito 

Santo (trata do encontro do superintendente regional, para discutir projetos de esgotamento 

sanitário nas regiões oeste e leste de Santa Maria, bem como no distrito industrial). Essa 

publicação utiliza os critérios de noticiabilidade: notoriedade e relevância. Quanto a esses 

critérios, Traquina (2005), nos esclarece que a notoriedade se faz importante porque as 

pessoas se interessam sobre outras pessoas, o que funciona como uma boa estratégia para 

atrair o leitor. Quanto à relevância, ele nos explica que o jornalista deve dar sentido ao 

acontecimento e torná-lo relevante para o leitor. O encontro acima citado poderia ter sido feito 

com o acompanhamento do assessor, que verificaria o desempenho do assessorado e lhe 

passaria maior segurança, tendo em mão sempre os dados necessários para determinada 

situação. 

Em seu site, a Corsan publicava “Corsan apresenta investimentos em saneamento em 

seminário na capital”, (trata de um Seminário de Orientação às Novas Administrações, 

organizado pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), 

com destaque para importância do esgotamento, sem citar cidades). 

- Dia 15 de fevereiro - “O mistério da falta de água no Rosário”, jornal Diário de Santa 

Maria, onde destacamos o trecho “Moradores do bairro Rosário reclamam que, desde as 6h de 

http://www.corsan.com.br/node/929
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quarta-feira, está sem água nas torneiras de suas casas. O mistério é que a própria Companhia 

Riograndense de Saneamento (Corsan), responsável pela rede de água em Santa Maria, não 

sabia, até o final da tarde de ontem, o que estava causando o problema”. O critério de 

noticiabilidade utilizado neste caso é a polêmica. Podemos também citar o valor notícia de 

construção chamado de dramatização, que segundo Ericson, Baranek e Chan, mencionados 

em Traquina (2005) apelem para os aspectos críticos, lado emocional e a natureza conflitual. 

No site, não foi publicada nenhuma notícia nesta data. Neste caso seria interessante o 

uso do acompanhamento online, citado entre os produtos e serviços de uma assessoria de 

comunicação, assim o usuário poderia fazer um acompanhamento instantâneo sobre o 

andamento do caso em questão. Poderia enviar seus questionamentos diretos à companhia 

sem a necessidade de um intermediário, assim ambas se beneficiariam, o usuário que 

esclareceria suas dúvidas imediatamente e a companhia que poderia tomar as providências 

cabíveis em um menor espaço de tempo. 

- Dia 19 de fevereiro - “Teve conserto 1 x 4 Não teve”, jornal Diáro de Santa Maria, 

(quadro comparativo, mostrando as reclamações que foram resolvidas e as que não foram, 

apenas uma era de competência da Corsan e foi resolvida, referente a um conserto de 

vazamento). 

No site, não houve publicação neste dia. 

- Dia 21 de fevereiro - “Baixa pressão pode atingir SM”, jornal A Razão, da qual 

retiramos o trecho: “Por causa de uma obra da Companhia de Saneamento (Corsan), pode 

haver baixa pressão nas torneiras ou falta de água em Santa Maria, hoje e amanhã”, utilizando 

o critério de noticiabilidade chamado relevância, explica a falta de água do dia anterior e da 

possibilidade de baixa pressão ou interrupção de abastecimento nas partes mais altas da 

cidade no dia da publicação e no dia seguinte). 

No site, “Corsan e Prefeitura de Erechim anunciam substituição de redes de água”. 

Neste caso também seria interessante um atendimento online, pois o usuário saberia do 

problema no momento ou até mesmo antes dele ocorrer. Também se mostra mais uma vez a 

importância de um profissional da comunicação atuante na cidade para dar ciência aos 

clientes com antecedência em casos previsíveis. 

- Dia 22 de fevereiro - “Jogo de empurra entre Prefeitura e Corsan prejudica 

moradores”, jornal A Razão, do qual contamos com o trecho: “Há mais de um mês, conforme 

relato dos moradores, a comunidade da região Oeste de Santa Maria, os veículos e pedestres 

que trafegam na Avenida Capitão Vasco da Cunha, no Bairro Parque Pinheiro Machado, 

convivem com o mau cheiro e a via alagada... De acordo com o superintendente regional da 
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Corsan, Júlio do Espírito Santo, o problema não seria de competência da Companhia”. 

Enquanto o secretário de infraestrutura e serviços, Tubias Calil colocou: “Se for esgoto 

cloacal, ou água, é responsabilidade da Corsan. Sendo pluvial, o que eu não acredito que seja, 

é responsabilidade da prefeitura”. Neste caso, o jornal se utiliza do critério de noticiabilidade 

chamado conflito, de um lado um político e de outro a Companhia. 

Na página online, “Corsan inaugura Estação de Bombeamento de Esgoto em Torres 

neste sábado”. 

Assim, essas foram as notícias publicadas nos dois jornais diários de maior circulação 

na cidade nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano, comparadas com as que foram 

postadas na mesma data no site da Corsan.   

 

Tabela 1 

 

Tabela quantitativa das notícias postadas nos meses de Janeiro e Fevereiro de 2013 

 

CATEGORIAS 

 

 

 

 

VEÍCULOS 

Menção a 

S.M. 

Ações Investimentos Meio 

Ambiente 

Polêmica 

Diário de Santa 

Maria 

5 2 --- --- 3 

A Razão 8 4 2 --- 7 

Site 2 34 10 --- --- 

 

 

a) Menção a Santa Maria:         

Analisando este ângulo, podemos notar que no site da Companhia, não há muitas 

notícias referentes à nossa cidade, o que reafirma a necessidade de uma assessoria local para 

atender a demanda de toda região central do estado, grande responsável pelo faturamento da 

empresa. 

As duas vezes em que a cidade é mencionada no período acima descrito são 

relacionadas ao ocorrido na Boate Kiss. Em uma delas, a notícia do dia 28/01/2013, podemos 

destacar o trecho: “A Corsan expressa sua consternação com a tragédia ocorrida neste último 

domingo (27), em Santa Maria. Em solidariedade e respeito à memória dos envolvidos neste 
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acontecimento brutal, a direção da Companhia comunica o cancelamento de todos os eventos 

previstos para a semana, acompanhando o período de luto oficial decretado pelo governo do 

Estado do Rio Grande do Sul. É com profunda tristeza que a Corsan cumpre o doloroso dever 

de informar que entre as vítimas fatais do desastre estavam cinco filhos de colegas da nossa 

empresa... Na manhã desta segunda-feira (28), representando a diretoria da empresa, os 

diretores Ricardo Rover e Júlio Quadros somaram-se ao quadro de colegas que estão 

mobilizados para auxiliar e confortar essas famílias... Desde o início do incêndio, até o 

presente momento, equipes de servidores de todo o Rio Grande do Sul se mobilizam para 

auxiliar as vítimas e seus familiares, reforçando o abastecimento para o trabalho dos 

bombeiros, enviando mais de 20 mil copinhos de água, disponibilizando ambulâncias ou 

ainda atuando voluntariamente em respeito à população atingida”.  

Dentre os critérios de noticiabilidade utilizados, podemos citar a relevância, visto que 

é um fato que causa grande impacto na população, a proximidade, pois o fato é referente a 

Santa Maria e o inesperado é a morte. Para Galtung e Ruge (1965/1993, p. 69 apud 

TRAQUINA, 2005), a referência a algo negativo é um valor notícia: “Quando reclamamos 

que as notícias negativas são preferidas em relação às positivas, não estamos a dizer nada 

mais sofisticado do que aquilo que a maioria das pessoas parece dizer quando afirma que há 

tão pouca coisa alegre nas notícias”. Para Traquina (2005), a morte como valor notícia explica 

o negativismo apresentado diariamente pelo mundo jornalístico. 

A outra publicação trata da divulgação da mobilização em todo o Rio Grande do Sul 

pelas vítimas da tragédia, informando que as Superintendências Regionais da Corsan estão 

enviando seu estoque de copos de água para as vítimas, somando mais de 20.000 unidades. 

Também informa as doações solicitadas e locais de entrega, bem como outras formas de se 

solidarizar-se, dando ênfase também, na mobilização por parte do governo do estado A outra 

menção é uma nota de pesar, expressando respeito à memória dos envolvidos neste 

acontecimento, divulgando inclusive os nomes de 5 filhos de funcionários envolvidos no 

sinistro. 

Como visto, nada relacionado aos serviços prestados pela companhia, durante os 

meses analisados. 

 

b) Ações:          

Deste ponto de vista, podemos notar que as ações são responsáveis pela maioria das 

publicações na página virtual da Corsan, 34, contra 2 no Diário de Santa Maria e 4 no A 

Razão. 
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Dentre essas, podemos citar o trecho da notícia publicada em 25/01/2013: “Em roteiro 

pela Região Sul do Estado, o projeto Verão Cultural Banrisul Corsan será realizado na Costa 

Doce neste final de semana. As atividades, que integram o programa Verão Numa Boa do 

Governo do Estado do Rio Grande do Sul, irão divertir as comunidades das cidades de Barra 

do Ribeiro e São Lourenço, no sábado (26), e Arambaré no domingo (27). Em Barra do 

Ribeiro, crianças e adultos vão aprender sobre a importância dos cuidados com o meio 

ambiente nos brinquedos da Estação das Águas. No mesmo dia, em São Lourenço, acontecerá 

a apresentação do grupo de Teatro Oligalê e das bandas Tenente Cascavel e Neto Fagundes, 

com entrada gratuita ao público. Já no domingo, a Estação das Águas chega a Arambaré... O 

projeto também conta com o apoio da Secretaria Estadual do Meio Ambiente que realiza a 

distribuição de mudas nativas do Horto Florestal durante as ações”. Através deste trecho, 

podemos notar que a notícia se utiliza do critério de noticiabilidade chamado de proximidade 

para com as pessoas dessas regiões, sendo uma maneira de aproximar a empresa com seus 

usuários. 

Já no trecho da notícia publicada também em seu site, no dia 08/02/2013: “A Corsan e 

a prefeitura de Torres reuniram-se nesta quinta-feira (7), na sede da empresa, em Porto 

Alegre. Na oportunidade, a prefeita Nílvia Pereira e o diretor-presidente da Companhia, 

Arnaldo Dutra, reafirmaram as parcerias na execução do sistema de coleta e tratamento de 

esgoto da cidade. Também foi abordada a primeira etapa, já concluída, de convênio firmado 

entre a prefeitura e a Corsan, que consistia na implantação do sistema de esgotamento 

sanitário da bacia 8 (bairro São Francisco)... Na reunião, a Corsan comprometeu-se em 

cadastrar uma carta-consulta junto à nova janela do PAC com o objetivo de captar recursos 

para dar continuidade às obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade. 

Em termos de ações para o sistema de água, a Companhia garantiu que irá elaborar um projeto 

executivo visando ao abastecimento da região do Tamburiki, junto à Estrada do Mar. Também 

presentes o diretor de Expansão, Luiz Fernando Jochims, e o superintende regional da Corsan, 

Júlio Cesar Pedroso”. Dentre os critérios de noticiabilidade utilizados, podemos citar a 

relevância (importância para as pessoas), a notoriedade (citando os autores principais da ação) 

e a abrangência (por ser uma obra grande) e afetar um grande número de pessoas.  

Podemos notar, desta forma, o quanto a assessoria de comunicação trabalha para 

manutenção de uma boa imagem perante o público. Das 34, nenhuma se refere 

especificamente a Santa Maria, que está deficitária de uma assessoria de comunicação, que 

poderia por exemplo, realizar eventos deste tipo aqui na cidade, integrando a população. 
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Dentre as publicações dos jornais locais (6), podemos perceber que em sua maioria, 

são para informar sobre a falta de abastecimento e na justificativa já é mencionada sobre a 

obra em execução causadora da interrupção. 

c) Investimentos: 

Na página virtual da Corsan, este tema também é bastante recorrente (10 vezes citado), 

só perde para as ações. 

Para ilustrar as abordagens referentes a investimentos podemos destacar um trecho da 

notícia publicada em 22/01/2013 na sua página virtual: “A Companhia Riograndense de 

Saneamento (Corsan) lança, nesta quarta-feira (23), o edital das obras de ampliação do 

sistema de esgotamento sanitário de Imbé. Em ato na Câmara de Vereadores, o diretor-

presidente da instituição, Arnaldo Dutra, entrega ao prefeito Pierre Emerim da Rosa o edital 

de execução de redes e ramais das bacias 5 e 5a, que abrangem o centro da cidade. O 

investimento será de R$ 2,7 milhões, custeados com recursos próprios da Corsan. A obra está 

incluída em um montante total de R$ 36 milhões investidos pela companhia em Imbé”. 

Lembrando que, durante os meses estudados, também foi lançado edital para o esgotamento 

aqui na região central, em Camobi, conforme publicado em jornal local, mas esse não foi 

mencionado no site, o que nos prova que de uma maneira geral o critério de proximidade com 

Santa Maria, não é utilizado por sua página virtual. Essa notícia se utiliza dos critérios de 

relevância, pois trata de um assunto de utilidade pública, amplitude, pois trata de uma obra 

grande e a referência a pessoas de elite, citando o diretor da empresa e o prefeito Pierre, que 

garantem maior credibilidade ao ato. 

Na mesma linha, podemos citar o trecho da publicação do dia 25/01/2013 em seu site: 

“Corsan está investindo mais de R$ 196 milhões em esgotamento sanitário para Esteio e 

Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. Nesta sexta-feira (25), a Companhia lançou o 

edital para a execução do primeiro lote da ampliação do sistema de esgotos de ambas as 

cidades. O edital foi entregue pelo diretor de Expansão da Corsan, Luiz Fernando Jochims, ao 

prefeito de Esteio, Gilmar Rinaldi, em ato na prefeitura”. 

Com as obras, o índice de esgoto tratado saltará para 60% em Sapucaia do Sul e 93% 

em Esteio. Na oportunidade, o diretor de Expansão da Corsan destacou que os investimentos 

garantem mais saúde e qualidade de vida à população. Neste caso também é usado o critério 

de amplitude/abrangência da obra, relevância e notoriedade. 

Em seu site, são divulgados valores e explicações de investimentos, mas nenhum 

focado em Santa Maria neste período. Nos jornais locais apareceram 2 vezes durante os meses 

em análise. 
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d) Meio Ambiente: 

Não houve menção no período analisado. Pesquisando sobre esse tema, foi possível 

verificar o envolvimento da empresa em questões de cunho educativo e ambiental, com 

divulgação no portal do governo do estado e na página virtual da Corsan. Podemos destacar a 

Semana do Meio Ambiente, promovendo atividades em diversas cidades do interior, com 

demonstração da estação da água, arena de brinquedos infláveis e orientações sobre a 

importância dos cuidados com o meio ambiente. O portal estadual também informa que são 

realizadas palestras e teatros em escolas buscando chamar a atenção de crianças e adultos para 

a preservação ambiental, dos recursos hídricos e da disposição correta do lixo. 

O site do Estado ainda fala sobre as ações sustentáveis, teve destaque a reutilização de 

água para irrigar lavouras de arroz, a exemplo de Israel. Em parceria com o Instituto 

Riograndense do Arroz (Irga), a companhia efetua um projeto piloto em Cachoeirinha. O 

objetivo é direcionar a água proveniente da sua Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) para 

lavouras da região, beneficiando o meio ambiente na redução da retirada de água do Rio 

Gravataí, principalmente nos meses de seca. 

É citada também a experiência, em parceria com a prefeitura de Gramado, de utilizar o 

biossólido produzido na ETE como substrato para a composição de condicionadores de solo e 

adubos orgânicos, que buscam utilizar os resíduos biossólidos de forma correta e não danosa 

ao meio ambiente, com fim sustentável, beneficiando a beleza natural do município 

(GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, 2013). 

 

e) Polêmica: 

Temas que causam polêmica só aparecem nos jornais locais, geralmente ligados a 

vazamentos ou falta de água em algum local da cidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho se propôs a confrontar as notícias publicadas nos dois jornais de maior 

circulação na cidade: Diário de Santa Maria e A Razão com as notícias publicadas no site da 

Companhia Riograndense de Saneameno, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2013, 

com o propósito de verificar a necessidade ou não de uma assessoria de comunicação local. 

Durante a realização do trabalho foi encaminhado um questionário para o e-mail da assessoria 

de comunicação da Corsan para complementar a análise, a mesma ficou de retornar assim que 

possível, mas até a finalização deste (mais de 6 meses), não obtemos resposta.   

Para um bom andamento desta monografia, foram utilizados conceitos como: 

assessoria de comunicação, assessoria de imprensa na era digital, critérios de noticiabilidade, 

bem como seus produtos e serviços e a análise de conteúdo foi a metodologia escolhida. 

Trata-se de uma pesquisa empírica/descritiva com as percepções da pesquisadora. 

Verificamos que raramente alguma notícia local é mencionada na página virtual da 

empresa, não esclarecendo as dúvidas mais frequentes da população. 

Já nos jornais locais, aparecem os problemas, pois não existe alguém que rebata as 

críticas e esclareça o público. 

Assim, foi possível alcançar o objetivo deste trabalho de mostrar a importância de uma 

assessoria de comunicação dentro de uma empresa prestadora de serviços que quer se manter 

no mercado, além de descritos alguns de seus serviços e apresentados seus benefícios. 

Foi possível verificar que a página online se esforça para manter a boa imagem da 

empresa, mas como a demanda do estado é muito grande se torna urgente a atuação de 

profissionais da área de assessoria de comunicação em Santa Maria, para atender a região 

central, já que através dos jornais locais é passada, em grande maioria de suas publicações, 

uma imagem negativa da Corsan. 

Os temas abordados no site e jornais foram divididos em: menção à cidade, ações, 

investimentos, meio ambiente e polêmica. No site praticamente não se encontram notícias 

referentes à cidade, sendo em sua maioria sobre ações e investimentos no estado. Já nos 

jornais locais, avisos e esclarecimentos sobre interrupção de abastecimento, não há nenhuma 

relação entre as notícias publicadas nos jornais com as que são mencionadas no site. 
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Dentre os critérios de noticiabilidade, a página virtual se utiliza da amplitude do 

trabalho desenvolvido, divulgando obras e investimentos de grande alcance, enquanto os 

jornais locais, de eventos inesperados, tais como falta de abastecimento e vazamentos. 

Logo, foi possível mostrar que uma assessoria poderia entrar em contato com a 

imprensa com antecedência sobre a falta de abastecimento previsível em algum local, 

manteria um mailing atualizado, estaria sempre à disposição da imprensa evitando transtornos 

telefônicos, rebateria as críticas e faria o possível para manter a empresa na mídia com uma 

boa imagem perante a comunidade. 

Assim, podemos concluir que não compete a uma servidora do setor administrativo a 

realização de serviços jornalísticos, como também essa, não teria como conciliar ambos com 

êxito. Assim, podemos fazer uso do manual da Fenaj (Federação Nacional dos Jornalistas), 

quando explica o que é uma assessoria de imprensa, esclarecendo sobre os serviços que lhe 

compete, “serviço de administração das informações jornalísticas e do seu fluxo, das fontes 

para os veículos de comunicação e vice-versa. Define também a linha de discurso da 

instituição e de seus dirigentes” (FENAJ, 2007). 

 A assessoria não só executa, mas planeja e cria estratégias. Não só cumpre ordens, 

mas influencia nas decisões de uma organização. 

Com base em meus mais de cinco anos de empresa, pude perceber o quão importante 

se faz a contratação de funcionários específicos nesta área, visando contribuir com a empresa 

e mostrar o quanto seria benéfico à companhia, pois, aqui na cidade, a Corsan acaba sendo 

bastante exposta nos jornais impressos e muita coisa boa que ela realiza não é divulgada, 

como ações de cunho ambiental, educativas e soluções sustentáveis. 

Portanto, com este trabalho, acredita-se estar contribuindo com o campo da 

comunicação, no sentido em que foram analisados e demonstrados os serviços e benefícios de 

uma assessoria de comunicação dentro de uma instituição e com a empresa que serviu de 

objeto de estudo.  
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Publicações dos Jornais – Diário de Santa Maria e A Razão 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


