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1) Qualquer executivo tem de estar 
disponível, por telefone fixo, celular ou e-
mail, a partir do momento que aceitou ser 
transformado em fonte. Jornalistas são 
notívagos e fecham jornais tarde da noite. 

2) Todo executivo deve planejar 
mentalmente quais são as três principais 
mensagens que ele quer transmitir ao 
jornalista. Clareza e objetividade são 
essenciais no jornalismo. Tenha-as 
anotados em um papel, se necessário. 



3) Sempre há um número por trás de 
qualquer assunto. Quando for dar uma 
entrevista, procure levantar antes os 
principais números - atualizados - sobre o 
que vai falar. 

4) Jamais pedir para o jornalista enviar a 
matéria para correção ou aprovação. 
Soa como desconfiança e é entendido 
como desrespeito. Se as informações 
forem transmitidas de maneira clara e 
objetiva, não há risco. 



5) Responder somente àquilo que for 
perguntado. No máximo, informar sobre 
algo que for relevante e que o jornalista 
não questionou. Jamais entrar em 
"conversa fiada" com o jornalista. 

6) Se você não pode contar vários pontos de 
um negócio, não procure a mídia. Os 
jornalistas querem uma boa história e não 
apenas um bom almoço. 



7) Os prazos são reais. Se não os respeitar, 
você vai perder o bonde. Os jornalistas 
estão num negócio competitivo e sofrem 
tanta pressão quanto você - de seus 
editores ou produtores, bem como de 
seus leitores. 

8) Procure conhecer e ler bem os jornais e 
revistas com os quais você vai falar. Se 
interesse sobre a publicação ou programa 
deles. Entender o funcionamento da 
imprensa é um bom começo para se 
relacionar bem com ela. 



9) Nunca se esqueça de dar o nome, cargo 
e área de negócios completos 
(soletrando, quando necessário). O 
jornalista tem obrigação de perguntar, 
mas a fonte também tem obrigação de 
dizer. 

10) Trate os jornalistas como pessoas normais, 
pois é isso que eles são. Sorria, 
cumprimente-os e relaxe. Porém, seja 
firme, quando necessário. Ao fim da 
entrevista, não pode restar dúvidas sobre 
o assunto tratado. 



Surgiu na hora dúvida sobre 
um dado questionado? ! 

Diga ao jornalista que vai 
checar e que o assessor 

enviará! ☺ 



11) Nunca minta ou "chute" ao dar uma 
informação. Se você não tiver algo que o 
repórter solicitou, informe que logo em 
seguida, o assessor transmitirá o dado 
correto e preciso.  

12) Fale com convicção. Nunca diga "acho 
que". Lembre-se que você é o 
conhecedor do assunto que está sendo 
transmitido.  



13) Em entrevistas pessoais, tenha sempre um 
material da empresa para entregar ao 
jornalista, como revista, jornal ou um 
simples catálogo de produtos. 

14) Esteja preparado para as piores 
perguntas. Antes da entrevista, tente 
enumerar pontos negativos sobre o 
assunto que será tratado ou até sobre a 
conjuntura econômica e política. Elabore 
respostas e rememore-as antes do 
momento da entrevista. 



15) Evite comentar sobre fatos políticos e 
sobre os concorrentes de maneira 
negativa. Sua opinião pode ser transcrita 
como opinião da empresa que você 
representa.  

16) Evite o "off the records". Segredos, como 
trata o dicionário, não devem ser 
contados. 



17) Não use "jargões do meio", "economês", 
"engenheirês" ou qualquer outra 
linguagem restrita. 

18) No princípio da entrevista, concentre-se e 
tome providências para evitar 
interrupções. 



19) Leia, antes da entrevista, o perfil com os 
principais fatos e números da evolução 
da sua companhia. 

20) Seja um bom relações públicas com os 
jornalistas. Convide-os, no fim da 
entrevista, para conhecer a fábrica, 
algum projeto social ou inovação 
tecnológica.  



Como você e a sua 
empresa podem aparecer 
na matéria gerada a partir 

da entrevista? 



COMO... PROTAGONISTA 
Quando é a fonte principal da 

notícia (realiza a ação principal) 

COMO... COADJUANTE 
Quando é a fonte secundária 

da notícia (sofre a ação 
principal) 

COMO... PERSONAGEM 
Quando é uma fonte que 

aparece apenas como um 
exemplo ou cenário 

COMO... ESPECIALISTA 
Quando aparece como uma 
“autoridade” no assunto tratado 
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