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O diálogo entre empresas e imprensa

faz parte dos nossos dias, mas não é

de hoje. Na década de 80 do século

XIX enraizou-se o pensamento “o

público que se dane” ("The public be
damned"), por ter sido esta a resposta

de William Henry Vanderbilt, um dos

proprietários de ferrovias, às duras

críticas dos passageiros sobre a

qualidade dos serviços prestados

pela sua companhia. O pensamento,

entretanto, mudou e o principal

responsável foi o jornalista Ivy Lee,

pai do que hoje conhecemos como

Assessoria.

São várias as responsabilidades que

um assessor tem: prestar atenção ao

cliente, aconselhando-o a adotar a

melhor estratégia de comunicação;

contactar diariamente jornalistas;

criar comunicados de imprensa

(press releases); acompanhar o

cliente em entrevistas e reportagens;

recolher material jornalístico e fazer o

clipping (seleção e monitorização)

das notícias. 

Tudo isto com o simples objetivo de

otimizar o potencial e fortalecer a

imagem e a reputação do cliente.
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I V Y  L E E

“O público deve ser informado”.

A ASSESSORIA  E O CINEMA

A história mostra-nos que a assessoria

mudou o comportamento social e pessoal

do empresário - é por isso que é

impensável ouvirmos hoje alguém que

esteja à frente de um negócio dizer “o

público que se dane”. Mas, mais do que

uma ferramenta que fortalece a marca, a

assessoria é também o carimbo de

credibilidade da empresa junto da

comunicação social e, por consequência,

da opinião pública. 

Já o cinema, mostra-nos que até um super-

herói pode precisar de um

assessor... Veja aqui. 

ASSESSORIA /

https://www.youtube.com/watch?v=SkX1VuXLRSc&ab_channel=TrailersPlaygroundHD


Participar num briefing significa, na

perspetiva de uma agência de

comunicação e relações públicas,

receber um conjunto de informações e

indicações tendo em vista, por

exemplo, a preparação de uma

proposta ou a execução de um plano

ou uma ação de comunicação. Quanto

mais focado e orientado for esse

briefing, melhores serão as propostas

recebidas. 

Os briefings normalmente acontecem

entre um cliente (ou potencial cliente)

e uma agência, sendo menos

frequentes aqueles em que são

chamadas várias a participar. Mas um

briefing também pode ser feito à

imprensa, para atualizar os jornalistas

sobre temas específicos.

UM BRIEFING 
E A QUEDA DE UM MURO

Um briefing que ficou para a história

teve lugar em Berlim, na tarde de 9 de

novembro de 1989, quando um

impreparado porta-voz

governamental da então República

Democrática Alemã precipitou a

queda do muro… Leia a história aqui.

BRIEFING /

D A V I D  L E T T E R M A N

“The White House is giving

George W. Bush Intelligence

briefings. You know? Some

of these jokes just write

themselves”.
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Ferramenta elementar de comunicação

entre uma entidade e a comunicação

social, o comunicado à imprensa não é,

não deve ser, um suporte publicitário.

Tem como fundamento e como génese

a partilha de informação factual e a

relevância. 

Por definição é uma informação com

valor potencial de notícia, a ser

distribuída à comunicação social de

forma ampla, para que os jornalistas

possam trabalhar editorialmente sobre

ela e usá-la como fonte.

Um bom comunicado à imprensa

cumpre as regras da priorização

sistemática da informação. Na prática,

deve, primeiro que tudo, responder à

pergunta: o quê? Qual é a notícia que

está a ser dada? Esta é a pergunta a que

o título de um comunicado à imprensa

deve responder, avançando para as

mensagens-chave no headline,

consubstanciando com dados no corpo

do texto e incluindo citações que

possam ser usadas pelos jornalistas no

seu trabalho. 

O comunicado à imprensa deve facilitar

o trabalho do jornalista e não o contrário,

mais ainda quando o tempo é um

recurso cada vez mais escasso.

Objetividade, factualidade e

sistematização devem ser prioridades. 

NOVA ERA DA
COMUNICAÇÃO TEM
115 ANOS

O comunicado à imprensa celebra

115 anos em 2021. Enviado por Ivy

Lee, especialista em RP e consultor da

Pennsylvania Railroad, surge, em

1906, como ato de comunicação

proativa numa situação de crise.

Assumindo a liderança da

comunicação sobre um fatídico

acidente ferroviário que originou 50

vítimas mortais, o consultor distribuiu

aos media uma nota com os principais

factos, o que veio a ser elogiado

publicamente pela demonstração de

abertura e honestidade. 

COMUNICADO /

I V Y  L E E

“In brief, our plan is, frankly

and openly (…), to supply

the press prompt and

accurate information

concerning subjects which

is of value and interest to

the public to know about”
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O Direito de Resposta é a forma mais

eficaz de corrigir uma informação errada

que foi escrita ou dita sobre uma pessoa

ou sobre determinada organização na

imprensa. Porque, mais do que desmentir

alguma coisa, o Direito de Resposta

permite esclarecer. 

Os desmentidos, por outro lado,

costumam ter o efeito contrário e, muitas

vezes, acabam por se limitar a dar maior

dimensão e mais destaque à informação

errada que antes foi veiculada.

Têm direito de resposta e de retificação

todas as pessoas, singulares ou coletivas,

que tenham sido alvo de referências que

possam afetar a sua reputação ou bom

nome, ou de referências erróneas ou

inverídicas que lhes digam respeito.

O Direito de Resposta pode ser exercido

tanto relativamente a textos como a

imagens e deve ter exatamente o mesmo

destaque da notícia que lhe deu origem.

Deverá também ser publicado ou emitido

num prazo relativamente curto.

Para evitar que venha a ser alvo da

publicação de um Direito de

Resposta, o jornalista deve ouvir

todas as partes envolvidas na peça

que está a preparar, bem como

confirmar e averiguar a veracidade

da informação que vai reproduzir

antes de publicar ou emitir a sua

peça. 

A agência de comunicação pode ter

um papel muito importante –

evitando a necessidade de Direito

de Resposta - ao fazer a ponte entre

alguém ou alguma organização e a

imprensa, por forma a dar a versão

dessa mesma pessoa ou empresa

antes da peça ser publicada.

                 Sabia que...

Cerca de um quinto das queixas

recebidas pela ERC desde o início da sua

atividade, em 2006, ou seja, em média,

um pouco mais de uma por semana, tem

como objeto o alegado incumprimento

ou o cumprimento deficiente dos direitos

de resposta e de retificação? 

Conheça as perguntas mais frequentes

aqui.

Mas, como pode ser evitado o
Direito de Resposta?

DIREITO 
DE RESPOSTA /
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“A entrevista é uma conversa com um

objetivo”, definiram Bingham e Moore em

1924. Em 1988, Lewis Henry Morgan definia

a entrevista como “uma conversa

intencional”. Ainda que estas definições

encontrem o seu contexto no campo da

antropologia, a realidade é que são

perfeitamente adequadas à área da

comunicação. 

Mais. Na área da comunicação devem ser

conceitos base na preparação de uma

entrevista. A definição do objetivo e da

intenção são cruciais na elaboração de uma

proposta de entrevista. Qual é a história que

queremos contar? Qual é o valor, do ponto

de vista da informação, da notícia a que se

pretende dar origem?

Muito mais do que uma “conversa”, uma

entrevista é a oportunidade para transmitir

mensagens-chave, posicionamento, visão

sobre um determinado tema. Em

comunicação, entrevista deve ser sinónimo

de preparação: do tema, das perguntas, das

respostas. Na prática, deve resultar da

resolução do exercício “o que quero

saber?”, por parte do jornalista, e “o que

quero contar?”, por parte do entrevistado. 

Uma boa entrevista informa, esclarece e

entretém. Independentemente do meio em

que é veiculada. E, acima de tudo, deve

considerar o princípio do respeito recíproco

entre jornalista e entrevistado, em plena

consciência de que os interesses podem

nem sempre ser concordantes e que

“palavra dada é palavra registada”.

CONVERSAS QUE FICAM
PARA A HISTÓRIA...

Por norma estão associadas a um

momento tenso ou que marcou um

ponto de viragem com impacto no

quotidiano de um número significativo

de pessoas. É o caso da entrevista de

Margaret Thatcher ao jornal britânico
The Guardian, no início dos idos anos

70, quando anuncia a interrupção da

distribuição de leite gratuito nas escolas

primárias a crianças maiores de sete

anos.
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Does Anyone Have Questions

for my Answers?

https://www.theguardian.com/theguardian/2007/sep/19/margaret-thatcher-terry-coleman-interview


O jornalismo não vive sem fontes. A não ser

que os jornalistas observem a realidade

diretamente – e ainda assim, precisam

sempre de quem que lhes conte o resto, lhes

dê o contexto, que confirme o que se

passou e de que forma – as fontes são

portadoras da informação. Podem ser

pessoas – falando a título individual ou em

nome de um grupo ou de uma entidade –,

grupos, instituições, documentos (escritos

ou audiovisuais), dados, a internet, outros

meios de comunicação, etc.

Quantas mais, confiáveis e diversas forem,

melhor. As fontes querem-se fidedignas,

contrastáveis e contraditórias, para que não

haja só a versão de uma das partes. Como

regra, devem ser identificadas e as opiniões

são devidas aos respetivos autores. Mas

também existem fontes anónimas. As que

pretendem divulgar certas informações, mas

precisam de se proteger.

A confidencialidade das fontes é um

princípio do jornalismo, pelo que o sigilo

profissional está consagrado na lei (Estatuto

do Jornalista). Os jornalistas não são

obrigados a revelar as suas fontes de

informação, exceto se os tentarem usar para

obter benefícios ilegítimos ou para veicular

informações falsas.

Não sendo propriamente uma fonte, a

assessoria de imprensa é uma ponte.

Intermedeia as informações, os

conhecimentos, as novidades, as opiniões e

os eventos de quem representa e assessora,

contactando os jornalistas e vice-versa. E

entende o jornalismo e os seus interesses.

Afinal, os assessores de imprensa de hoje

são, muitas vezes, os jornalistas de ontem.

A IMPORTÂNCIA DAS
FONTES ANÓNIMAS

“Garganta Funda” foi a célebre fonte

anónima que informou os jornalistas Carl

Bernstein e Bob Woodward sobre o

escândalo político Watergate, que terminou

com a renúncia do presidente norte-

americano Richard Nixon, em 1974. Mark

Felt, o antigo número dois do FBI – que, em

2005, após três décadas de anonimato,

divulgou ao mundo que era a famosa fonte

que ajudou os jornalistas do Washington

Post a revelar o caso Watergate –, provou

aos repórteres que Nixon sabia e era figura

central da trama à volta do assalto à sede do

Comité Nacional Democrático. 

W A S H I N G T O N  P O S T

Se Mark Felt não falasse, Nixon
poderia ter conseguido levar a

cabo impunemente um dos
mais graves abusos de poder
alguma vez tentado por um

presidente americano.

FONTE / Outras entradas:
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Coronavírus Portugal
Escola Virtual
Coronavírus
Eleições EUA

Fazer pão
Fazer máscaras
Fazer desinfetante caseiro
Fazer fermento de padeiro
Funciona a STAYAWAY COVID?

É Layoff
Significa estado de emergência em
Portugal
É mitigação
É calamidade pública
É coronavírus

TOP PESQUISAS EM
PORTUGAL EM 2020

Geral 

Como...

O que...

A história do Google começou em 1995 nos

Estados Unidos. Larry Page, que estava na

altura a considerar estudar na Universidade de

Stanford, e Sergey Brin, que já estudava em

Stanford, construíram um motor de pesquisa

que utilizava ligações para determinar a

importância de páginas individuais na World
Wide Web. 

Inicialmente com o nome de 'Backrub',

passou, pouco tempo depois, a chamar-se

'Google', designação que assume até aos dias

de hoje. 

O impacto deste motor de pesquisa no dia a

dia dos utilizadores de internet fez com que,

para muitos, a palavra Google começasse a

ser usada como um verbo. O mesmo que

dizer: pesquisar. Em 2006 estreou-se, de facto,

no Oxford English Dictionary. 

Em português, ou em inglês, ouvimos e

dizemos frequentemente: 

Googla aí. Vou Googlar. 
Just Google it. Right, I'm Googling it. 
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A  M I S S Ã O  
D E  L A R R Y  E  S E R G E Y

To organize the world’s

information and make it

universally accessible and useful.

Numa altura em que cada vez mais

empresas apostam nos canais digitais e

na criação de conteúdos online,

perceber o que as pessoas procuram e

criar conteúdos que deem resposta a

essas perguntas, é uma forma de

acrescentar valor. Por exemplo, em

2020, uma empresa de farinhas poderia

ter apostado na criação de conteúdos

com receitas sobre como fazer pão.



O humor persuade, simplifica, esclarece e

quebra barreiras. Comunicar com humor,

através do humor, é uma das técnicas que

ajudam a transmitir eficazmente uma

mensagem. E a obter resultados. 

Cícero, sabia-o e recorria frequentemente ao

humor na sua atividade pública. Aos olhos de

hoje, teria sido um “stand up Consul”. 

O humor aproxima-nos da audiência e

permite, muitas vezes, abordar de forma

empática temas desagradáveis, polémicos,

ameaçadores ou difíceis. É uma linguagem

universal que quebra o gelo e aquece o

ambiente de uma sala ou da audiência.

Envolve-nos e, por vezes, pode ser

motivacional. 

Se uma imagem vale mil palavras, uma

imagem bem-humorada vale dez mil. Sim,

sabemos que mais vale cair em graça do que

ser engraçado. E que ter graça, no espaço

público, nem sempre é fácil. Mas o humor,

quando é inteligente e emparelha com a

oportunidade, perdura no tempo.

Já que o coito - diz Morgado -

 tem como fim cristalino,

 preciso e imaculado

 fazer menina ou menino;

 e cada vez que o varão

 sexual petisco manduca,

 temos na procriação

 prova de que houve truca-truca

Sendo pai só de um rebento,     

 lógica é a conclusão

 de que o viril instrumento

 só usou - parca ração! -

 uma vez. E se a função

 faz o órgão - diz o ditado -

 consumada essa excepção,

 ficou capado o Morgado.

Resposta da deputada
Natália Correia ao
deputado do CDS,
João Morgado

[que afirmou "o acto sexual
é para ter filhos", numa
intervenção a 3 de abril de

1982]

"Apenas advertimos o orador que, se se for

servir do humor, não seja excessivamente

abusivo para que não se torne uma tolice,

obsceno para que não se torne digno de um

mimo, atrevido para que não se torne

imprudente, exagerado para que não se torne

desumano e acintoso para que o riso não

tome o lugar da animosidade e que não seja

estranho nem ao carácter, nem ao juiz, nem à

ocasião”.
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O atual Cartão de Cidadão, nascido em

2008, reúne os números e as informações

constantes nos vários documentos que

identificavam os utentes perante o Estado,

entre os quais o Bilhete de Identidade (BI).

Mas a identidade não se resume apenas ao

BI.

O que se entende, afinal, por Identidade?

Dependendo da área de conhecimento

abordada, é o conjunto de signos,

referências, características que nos tornam

únicos, seja numa componente individual

ou como entidade, empresa ou instituição.

Reconhecemos muito o termo identidade

com a sua componente visual. Quem não

associa marcas icónicas aos seus logotipos

sem letras, como o crocodilo da Lacoste, o

“Cavallino Rampante” da Ferrari ou o

“Swoosh” (uma asa estilizada em

homenagem à deusa grega da guerra) da

Nike?

Na Comunicação pretendemos realçar

aquilo que dá força à mensagem que se

deseja transmitir, garantindo que

conseguimos passar valores, reputação e

as características inerentes à entidade ou à

pessoa que a comunica. Isto é válido em

qualquer situação comunicacional porque,

como dizem os sábios populares, algo não

está correto quando “a bota não bate com

a perdigota”.

O cliente deve ser coerente com os

valores que transmite e a entidade

deve ter sempre em conta, na sua

estratégia de comunicação, essas

mesmas características, uma vez que

as mensagens são melhor absorvidas

pelo cliente quando apelam a esses

atributos únicos. 

Como dispensar, por exemplo, uma

das publicidades da Coca-Cola no

período do Natal? O produto não é

vendido, nem é o centro da

mensagem, mas é a identidade da

marca.

Também na assessoria de imprensa e

nas notícias, aquilo que é

único/novo/inovador, na essência da

questão, é que é a notícia. 

Com Nicolas Cage e John Travolta e
realizado por John Woo, é um retrato fiel
da confusão que a perda das referências,
habitualmente usadas para fazer a
distinção de pessoas (a voz e a
aparência), provoca nos outros. 

IDENTIDADE/ Outras entradas:
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O FILME "FACE OFF"



O jornalismo é uma das profissões mais

antigas ainda exercida. Reza a lenda – que

é como quem diz, os livros de história – que

o Acta Diurna foi um dos primeiros jornais a

existir, criado em 59 a.C por Júlio César,

com o objetivo de informar a população

sobre o que estava a acontecer no seu

império (julgamentos, execuções,

operações militares).  

Como tantas outras profissões, também o

jornalismo teve as suas fases. A primeira

(1789 a 1830) remonta ao tempo em que

era muito difícil distinguir factos de

opiniões, com o jornalismo a ser usado

para propaganda política. 

Na segunda fase (1830 a 1900), os jornais

tornaram-se, paulatinamente, mais

objetivos e, por sua vez, mais profissionais.

A terceira fase (1900 a 1960) é retratada

pela padronização dos noticiários e pela

divisão dos jornalistas por editorias. 

Por fim, a quarta fase do jornalismo (1960

até aos dias de hoje) é marcada por uma

profunda crise da imprensa, por um esforço

dos meios noticiosos para usar a

tecnologia para se reinventarem, mas

também pela nuvem discursiva que paira

sobre o jornalismo, pregando-o como uma

profissão condenada. 

O jornalista tem uma inegável
responsabilidade social pelo seu dever
de informar, comprometendo-se com a
verdade dos factos. 

"O quê? Quem? Onde? Quando? Porquê?
Como?” são as perguntas que residem
na sua cabeça e que, com a dose de
curiosidade que lhe é característica, o
movem em busca da notícia, a sua
matéria-prima. 

Por vezes, essa busca leva-o ao fim

do mundo, a lugares que, por se viver

a história em tempo real, não

escapam ao perigo. Mas o dever de

informar sobrepõe-se ao medo de

não regressar. 

É de salientar que, desde sempre, os

jornalistas contribuíram para

revolucionar a sociedade ao

denunciar esquemas ocultos,

esquemas de fraude, crimes, no

fundo por destaparem a verdade

pondo, muitas vezes, a sua própria

vida em cheque.

 

O jornalismo não é uma profissão das

nove às cinco. É-se jornalista 24h por

dia, estando pronto a exercitar a arte

de fazer perguntas. Porque – reza a

lenda – essas perguntas, quando

colocadas na hora certa, têm o poder

de mudar o mundo. 

A SÉRIE: THE NEWSROOM (HBO)

Além do super-homem, no universo

das séries televisivas a profissão não é

muito representada. Talvez seja por

isso que a série Newsroom se fez

notar. A história é sobre Will McAvoy,

um conhecido pivô de televisão, que

é obrigado a assinar um contrato que

permite que o despeçam ao fim de

cada semana, caso os resultados da

audiência não agradem à produtora. A

série retrata a constante luta

provocada pelos interesses

económicos: a escolha entre a rapidez

ou a precisão jornalística. 

JORNALISTA / Outras entradas:
JORNAL



Este é um termo certamente familiar para

todos nós. Key message ou mensagem-

chave trata-se de um foco, de uma ideia

principal, de uma solução para

conquistar determinada meta ou

descodificar um tema central.  

No contexto de uma agência de

comunicação e marketing digital, a

mensagem-chave é exatamente isso: a

chave para um resultado de sucesso.

Quando queremos transmitir uma ideia -

a jornalistas, a clientes, aos

consumidores -, temos de saber escolher

as mensagens certas, aquelas que maior

impacto terão no público-alvo.

Dizer tudo pode significar dizer nada.

Escolher o que dizemos, mas dizê-lo com

valor, pode fazer a diferença. E isto

aplica-se a tudo no dia a dia. Numa

conversa informal, se nos focarmos em

duas ou três ideias-chave e fizermos girar

a história em torno delas, o diálogo

tornar-se-á muito mais cativante e a

nossa história memorável.

E se num diálogo desprovido de

formalismos, uma história mal contada

significa perder apenas um número

reduzido de ouvintes, no universo da

comunicação e do marketing, pode

querer dizer perder boas oportunidades

e, consequentemente, clientes. 

Na assessoria de imprensa, no contacto com

jornalistas, devemos sempre resumir e

reforçar as mensagens-chave. Seja num

comunicado, numa conferência de imprensa

ou através de uma conversa, é preciso

garantir que o jornalista está familiarizado

com o tema. Para isso, devemos dar contexto

e recorrer a ideias-chave sobre a mensagem

que queremos transmitir. Num comunicado,

por exemplo, este deverá ter sempre

resumidas e destacadas, logo no início do

texto, as key messages a passar. 

Neste processo de divulgar conteúdos que

interessam e importam, de contar histórias e

de se ser capaz de aprimorá-las - storytelling -,

para que se tornem cativantes para os

diferentes públicos, há que ter sempre em

conta o meio para onde estamos a

comunicar. Só assim conseguiremos escolher

as melhores e mais certas mensagens-chave,

tornando a nossa história mais apelativa e

garantindo que o que dizemos faz parte de

uma estratégia de comunicação contínua e

planeada.  

As key messages também são fundamentais na

publicidade. Neste exemplo de uma campanha

da IKEA sobre edredões, as mensagens-chave

são claras: produtos adequados a todos os

gostos, sustentáveis e a preços acessíveis. Veja

aqui.

KEY MESSAGE / Outras entradas:
KEYWORD | KPIs

CAMPANHA IKEA

https://www.youtube.com/watch?v=VP8uUYFwJ9g&ab_channel=IKEAPortugal


A Liberdade de Imprensa é fundamental

para que possamos viver de forma plena a

nossa democracia numa Sociedade Livre e

num Estado de Direito Democrático. É

garantida nos termos da Constituição e da lei,

abrange o direito de informar, de se informar e

de ser informado, sem impedimentos nem

discriminações. 

Portugal é hoje o 9.º país melhor classificado

no Índice Mundial da Liberdade de Imprensa

2021 elaborado pelos Repórteres Sem

Fronteiras (RSF), subindo uma posição em

relação a 2020, segundo o documento

divulgado em abril pela organização.

No documento dos RSF sublinha-se, porém,

que houve uma “deterioração dramática” a

este nível desde que a pandemia atingiu o

planeta e conclui-se que 73% das nações do

mundo têm sérios problemas com a liberdade

de imprensa. Para os RSF, os países utilizaram

a pandemia de covid-19 “para bloquear o

acesso dos jornalistas à informação, fontes e

reportagens no terreno”.

Ainda em abril, também a Plataforma para a

Proteção do Jornalismo e Segurança dos

Jornalistas identificou ameaças à liberdade de

informação, relatando que estas aumentaram

40% em 2020, nos 47 países do Conselho da

Europa, com 201 casos graves, com destaque

para as restrições extraordinárias impostas às

atividades dos jornalistas por leis e

regulamentos que deram resposta à

pandemia.

Num comunicado divulgado antes do Dia

Mundial da Liberdade de Imprensa, que se

celebra todos os anos a 3 de maio, a

secretária-geral do Conselho da Europa,

Marija Buric, pediu aos governos europeus

para mostrarem vontade política para

proteger os jornalistas e o jornalismo

independente.

Sem jornalismo independente, sem liberdade
de imprensa, não há informação credível, não
há democracia. Na medida do que lhe é possível,

enquanto agente com visão estratégica do

negócio dos seus clientes, cabe à agência de

comunicação (e ao assessor de imprensa) colocar-

se também no papel de jornalista (muitos

assessores já o foram, aliás), procurando boas

histórias para contar, entregando informação

objetiva, fidedigna, de qualidade e o contraditório

(quando necessário) que acrescentem

conhecimento aos meios de comunicação social e

aos seus leitores/telespetadores/ouvintes. O resto

– a liberdade de perguntar, investigar e noticiar –

ficará sempre e obviamente nas mãos do jornalista. 

A citação já foi atribuída a George Orwell, mas o

mais provável é que pertença a William
Randolph Hearst, cuja vida inspirou o filme

"Citizen Kane". Não conhecendo a fonte exata, e

sabendo que a fonte é sempre importante, neste

caso, é sobretudo o sentido das palavras que

merece destaque. É importante que os

jornalistas continuem a questionar além do que

lhes é transmitido e a publicar aquilo que

alguém não quer que se publique. Só assim

continuaremos a conhecer a verdade sobre

escândalos e tragédias que, de outra forma,

dificilmente teriam sido revelados.

LIBERDADE DE
IMPRENSA /

Outras entradas:
LANDING PAGE | LEAD | LOBBY

“Jornalismo é publicar

aquilo que alguém não

quer que se publique.

Tudo o resto é

publicidade."



Conhecer o modo de funcionamento dos

media e estar preparado para a interação

com os meios de comunicação social é hoje

um imperativo para os profissionais que

desempenham cargos executivos. Por esse

facto, o Media Training é a ponte

fundamental para se poder alcançar uma

comunicação mais ágil e eficiente através de

um plano de trabalho personalizado em

função dos objetivos delineados.

Através do Media training podemos

compreender o panorama mediático

nacional, perceber como funcionam os

media, o que são critérios editoriais e como

se determina “o que é notícia”. Por outro

lado, aperfeiçoamos a capacidade global de

comunicação, na interação com jornalistas e

na exposição pública.

O Media Training é, como o próprio nome

indica, um treino que pode ser realizado sob

diversos cenários e diretrizes e que pretende

transmitir aos seus participantes as técnicas

e as ferramentas necessárias para preparar

adequadamente um discurso ou um

conjunto de mensagens dirigidos à

comunicação social, independentemente

das perguntas, da especificidade dos meios

e das abordagens de cada um.

O Media Training permite que os

profissionais dos diversos setores de

atividade aprendam igualmente a lidar com

os órgãos de comunicação social em

situações normais de entrevista e em

cenários de crise.

Em cada sessão de media training

transmitem-se as técnicas e as

regras para comunicar melhor com

os media: trabalha-se a linguagem

corporal, postura, dicção e

projeção de voz, leitura expressiva,

clareza e objetividade do discurso.

As aprendizagens destas técnicas

revelam-se fundamentais para

preparar com eficácia intervenções

mais impactantes e que

acrescentem valor à comunicação

(pessoal ou da organização).

MEDIA
TRAINING /

Outras entradas:
MÉTRICAS | MERCHANDISING | MARCA

| MEDIA | MONITORIZAÇÃO |
MAPEAMENTO | MANIPULAÇÃO 

“Se falares a um
homem numa
linguagem que ele
compreenda, a tua
mensagem entra na
sua cabeça. Se lhe
falares na sua própria
linguagem, a tua
mensagem entra-lhe
diretamente no
coração.” 

N E L S O N  M A N D E L A



Se é notícia, é porque há uma informação nova

sobre um acontecimento, uma pessoa ou um

assunto relevante para a opinião pública. É, em

traços gerais, assim que nos dicionários se

descreve a palavra “notícia”.

A notícia contém as regras básicas do jornalismo,

é a sua matéria-prima – o registo dos factos e a

referência às opiniões contrárias –, que permitem

dar a conhecer a informação necessária,

verdadeira, objetiva e isenta sobre determinado

acontecimento, pessoa ou grupo de pessoas. 

É nos finais do século XIX e início do Século XX

que os jornais/gazetas começam a alterar o

registo literário/opinativo para um registo

baseado em factos, algo que ajuda o público a

identificar as informações relevantes e, desta

forma, a saber separar as águas entre a opinião

de quem escreve e os factos sobre o

acontecimento ou a situação. 

A notícia, na sua estrutura clássica, baseia-se na

correta utilização de duas simples técnicas: a

pirâmide invertida e os cinco W. Referimo-nos à

pirâmide invertida na construção do texto

noticioso porque, ao contrário de outros

géneros, usamos o mais importante (a base) logo

no início do texto, dispondo as informações mais

relevantes por ordem decrescente de

importância. 

A conjugação da técnica anterior com os cinco

W transforma o texto num conteúdo noticioso

onde não falha nenhuma informação relevante. É

que o W significa que devemos, logo nos

primeiros parágrafos responder a cinco

questões: Quem? (Who), O Quê? (What), Onde?

(Where), Quando? (When) e Porquê? (Why). Por

vezes, é também preciso contextualizar com a

resposta ao Como? (How). Com estas questões

respondidas no início da notícia (devido à

pirâmide invertida), o leitor poderá seguir em

frente ou ler o desenvolvimento da mesma. 

Quanto à relevância, há um diálogo constante

da sociedade em relação a este ponto. Costuma

dizer-se que só há notícia quando há algo de

novo e relevante para a opinião pública, ou que

a notícia é a informação que alguém não quer

que seja conhecida. 

Mas só isso daria para várias letras deste

glossário. 

NOTÍCIA / Outras entradas:
NEWSLETTER | NOTORIEDADE |

NARRAÇÃO | NOTICIÁRIO | NOVIDADE

O HOMEM  QUE
MORDEU O CÃO, DE
NUNO MARKL

A rúbrica de Nuno Markl na
Rádio Comercial, e que já deu
origem a livros, é uma
homenagem a uma das
máximas noticiosas, aquela
que nos lembra que uma
notícia é quando um homem
morde um cão (inusitado, fora
do habitual) e não quando um
cão morde o homem (algo
natural e que apenas é notícia
quando as circunstâncias são
especialmente dramáticas).



OFF THE
RECORD /

Partimos do princípio óbvio de que há

histórias mais e menos interessantes, mais e

menos convenientes. Partimos também do

princípio de que há coisas que sabemos e

que não queremos contar e de que há

outras que, querendo ou precisando de as

contar, não queremos que saibam que

fomos nós que as dissemos ou, ainda,

porque não se pode saber que fomos nós.

Chegamos ao Off the Record, ao que está

“fora do registo”, uma via de comunicação

que implica, acima de tudo, respeito entre as

partes. Respeito da fonte em relação ao

jornalista e vice-versa. Somente com uma

relação que na raiz tenha o respeito e a

confiança, poderá haver “off” honestos e

úteis. 

Jogos duplos são sinónimo de ameaça.

Deve haver noção de que há interesses de

parte a parte e que, se houver a tentativa de

condicionar o resultado, a probabilidade de

que corra mal, aumenta consideravelmente.

Partir do princípio de que somos fontes

únicas e que mais ninguém saberá o

mesmo, ou diferente, que nós, é um risco,

grande. 

Por outro lado, os “off the record” são

também oportunidades. De esclarecer, de

trazer ao contexto dados, informação,

protagonistas, situações vividas ou

presenciadas, perspetivas e abordagens

que ainda não tinham sido consideradas e

que podem fazer mudar o curso de uma

história. Um bom “off” pode ajudar a

compreender o que está menos bem

explicado. 

Isso leva-nos a questionar “se a intenção é

esclarecer, porque não falar em “on”?”.

Porque a oportunidade é o fiel desta

balança de imensas sensibilidades. Dizer o

que não se deve, fora de tempo, pode ter

custos irrecuperáveis, acontecendo o

mesmo quando a opção pelo silêncio dá

lugar a dúvidas, a pré-conceitos, a ideias

incompletas ou até incorretas. Contar a

realidade que compromete terceiros e

expõe a verdade – por vezes, colocando até

a própria fonte em “xeque” – também pode

justificar que a informação não seja

transmitida em “on”. Cabe ao jornalista

verificar e validar a segurança do “off”, que

decorre do facto de a fonte ser fidedigna.

É por isto fundamental que as regras sejam

claras. Para que o “off the record” cumpra a

sua (boa) função, fonte e jornalista devem

definir, antes de qualquer revelação, o que

pode ou não ser publicado, o que pode ou

não ser identificado e o que pode ou não

ser usado. Daqui em diante, cada parte

cumprirá o seu papel: o de revelar e o de

questionar o revelado. 

Outras entradas:
ORGANIZAÇÃO | OUTDOOR | 

OPINIÃO | ORQUESTRAÇÃO

"Se não queres que ninguém
 o saiba, não o faças."

P R O V É R B I O  C H I N Ê S



“Então, mas Public Affairs é o mesmo 
que lobby só que com outro nome, 

não é?”

Não, não é. Public Affairs é uma área de

especialidade das Relações Públicas que,

podendo e devendo ser conduzida com ética

e transparência – como, de resto, toda a

atividade legítima de comunicação e

assessoria de imprensa no espaço público e

mediático – não carece, como o lobby, de

regulação e, no limite, de supervisão. Porque

o acompanhamento, em benefício dos

clientes, de Assuntos Públicos – portanto,

como o nome indica, de assuntos, medidas e

ações respeitantes a políticas públicas,

atividade governamental, parlamentar,

municipal, incluindo regulatória e processos

legislativos – permite conhecer, e agir,

legitimamente, sobre esses mesmos assuntos,

medidas e ações. 

Fazer chegar, com transparência, posições,

estudos, relatórios, análises, ou pareceres,

sobre esses mesmos assuntos aos

responsáveis públicos e políticos é, não só,

natural, como desejável e saudável numa

sociedade democrática que valoriza a

participação e envolvimento das

organizações nos temas com impacto na sua

atividade e, por conseguinte, na sociedade.

Para muitas indústrias e organizações, é

relevante que os poderes públicos conheçam

o impacto económico e/ou social positivo que

estas têm no país e nas comunidades onde se

situam, o que evidentemente resulta em

entidades públicas informadas. 

O mesmo acontece em situações de crise,

nas quais é preciso entregar informação, de

forma rigorosa e adequada, aos decisores e

aos protagonistas políticos, sobretudo se a

sua atuação pode ter impacto na

organização. 

É com informação e conhecimento –

prestado da forma certa, no momento

correto, aos interlocutores adequados –

que as melhores decisões são tomadas.

Nesse sentido, o diálogo institucional com

stakeholders públicos qualificados é

fundamental. Ao contrário do lobby, que

requer um enquadramento específico por,

no limite, poder envolver contrapartidas – e

essas, sim, têm que ser escrutinadas em

toda a sua extensão, até porque, em muitas

jurisdições, estas não são permitidas (e,

portanto, podem ser ilegais) – a área de

Public Affairs precisa apenas de

profissionais competentes, atentos à

atividade pública e com sensibilidade para

construírem estratégias de abordagem

institucional aos decisores que permitam

partilhar informação relevante para os

processos de tomada de decisão. 

Conhecer as premissas sobre as quais as

políticas públicas são definidas,

designadamente as de origem comunitária,

assim como os processos e percursos sobre

a tomada de decisões que lhes estão

associadas, permitirá construir estratégias

de abordagem e relacionamento –

legítimas e transparentes – com os policy-

makers e decisores públicos. 

PUBLIC AFFAIRS / Outras entradas:
PÚBLICO ALVO | POSICIONAMENTO |

PIRÂMIDE INVERTIDA | PROPAGANDA |
PUBLICIDADE 



Para cada interação com a imprensa é possível

preparar um Q&A que antecipe as prováveis

perguntas de um jornalista. Desta forma, o

portador da mensagem - porta-voz - é capaz de

trabalhar as respostas e o melhor conteúdo

para ser bem sucedido na comunicação,

escapando, deste modo, aos temas de maior

imprevisibilidade ou surpresa. 

Para preparar um Q&A é importante ter em

atenção que o jornalista pode perguntar tudo

aquilo que bem entender sobre o assunto que

pretende ver esclarecido. Por isso, cada

empresa, cada porta-voz, pode ter diversos

Q&As preparados para situações específicas:

um institucional, um para crise, um para

determinada estratégia e outro ainda para cada

produto ou serviço.

Para ser o mais completo possível, este

documento deve, na maioria dos casos, ser

elaborado pelo departamento de comunicação

em estreita colaboração com o departamento

jurídico. 

Por fim referir que as respostas encontradas, e

que serão posteriormente veiculadas à

imprensa, devem obedecer a critérios rigorosos

de verdade e transparência, tendo em conta a

linha estratégica de cada empresa ou

organização.

Q&A, ou Questions and Answers, é

uma importante ferramenta de

comunicação, capaz de preparar

convenientemente o cliente para

as respostas que tem de dar sobre

determinado assunto, elencando

uma série de perguntas

pertinentes sobre determinada

estratégia, produto ou serviço.

Este documento, de caráter

interno e muitas vezes sigiloso,

pretende otimizar um conjunto de

respostas adequadas aos

diferentes públicos. 

Este exercício surge, na maioria

das vezes, como preparação para

uma exposição mediática, seja ela

na imprensa, na rádio, na televisão

ou nos diferentes meios digitais.

Q&A / Outras entradas:
QR CODE | QUESTIONÁRIO

O QUE É UM 
Q&A?



Por muito bom e fantástico que um produto ou

serviço seja, sem que este seja assim

percecionado pelo consumidor ou utilizador,

as vendas da empresa nunca descolarão. A

área das Relações Públicas assume aqui um

papel essencial. É ela que faz a ponte com os

diferentes públicos (imprensa, clientes,

funcionários, entre outros), e é a ferramenta

indispensável que, diariamente, constrói e

alimenta a reputação, a confiança e a

transparência das organizações. 

As Relações Públicas (RP) não são um

fenómeno recente. Existem desde sempre e a

sua relevância na atualidade é inquestionável.

Segundo a Public Relations Society of America

(PRSA), dizem respeito a um processo de

comunicação estratégica, que tem como

objetivo construir relacionamentos benéficos

entre as organizações e os seus públicos.

Desta forma, funcionam como veículos de

comunicação entre as organizações e a

sociedade em geral.

Saber que funções desempenha um médico,

um polícia ou um professor não é uma tarefa

complexa. Mas, quando pensamos num

profissional de RP, a resposta não é assim tão

linear. Afinal, o que faz um profissional de RP? 

De uma forma geral, o profissional de RP é a

pessoa que analisa a organização de forma

holística. Desempenha funções ligadas à

consultoria, à assessoria estratégica, à

negociação e à gestão. 

É uma profissão abrangente porque anda de

mãos dadas com muitas outras vertentes da

comunicação e, por essa razão, é

frequentemente confundida com o marketing

ou o jornalismo.

Especificamente, os profissionais de RP

desempenham funções de gestão de crise

reputacional, produção de conteúdo

institucional, estabelecimento e manutenção da

relação com os media,  organização de eventos,

angariação de entidades  parceiras, entre

outras.

Em suma, podemos definir RP como uma

variante da comunicação estratégica, através da

qual a empresa comunica com os seus

stakeholders. Por esse motivo, importa reforçar

que, independentemente do setor ou volume

de negócios, todas as organizações deveriam

integrar um profissional desta área, por forma a

garantir confiança e credibilidade aos seus

públicos.

RELAÇÕES PÚBLICAS /

Em 1941, o presidente da Coca-Cola

Company, Robert Woodruff, fez uma promessa

às Forças Armadas dos Estados Unidos: os

soldados americanos teriam sempre uma

Coca-Cola para beber, independemente do

lugar onde se encontravam. Nos dias que

correm, a imagem de um soldado a desfrutar

de uma Coca-Cola ainda é recordada.

Caso de estudo 
The Coca-Cola War Effort

Outras entradas:
ROI | REPORTAGEM |

RÁDIO | REDAÇÃO



GEOGRÁFICA

Cada vez mais, os consumidores exigem das

marcas um maior compromisso com o

planeta e com as pessoas. As suas

necessidades, os seus interesses e os seus

comportamentos têm vindo a mudar de

forma acentuada e é preciso que as

organizações saibam acompanhar estas

mudanças. Mais ainda, é fundamental

apostar na segmentação para chegar aos

diversos públicos-alvo de forma mais eficaz. 

SEGMENTAÇÃO / Outras entradas:
SEO | STORYTELLING | STORYBOARD |

STAKEHOLDER | SLOGAN
 

Segundo Philip Kotler, a segmentação é o

processo que permite analisar e identificar 

 grupos de pessoas com necessidades,

preferências, características homogéneas ou

com um determinado grau de semelhança

entre si. No fundo, permite dividir o mercado

em subconjuntos (segmentos de mercado),

ajudando as empresas a conhecer melhor o

seu público-alvo e, desta forma, adaptarem,

as suas mensagens e iniciativas a cada perfil,

criando uma ligação mas próxima com cada

um.

Os quatro tipos de segmentação:

Permite agrupar indivíduos de acordo com a

sua localização geográfica. 

DEMOGRÁFICA

Permite agrupar indivíduos de acordo com

género, idade, etnia, nacionalidade, entre

outros. 

Permite agrupar indivíduos consoante as

suas ações e comportamentos.

COMPORTAMENTAL

Permite agrupar indivíduos de acordo com

os seus valores, atitudes, interesses e

estilos de vida.

PSICOGRÁFICA

EXEMPLO - NIVEA

A Nivea realizou um estudo de
mercado para perceber como
deveria comunicar a sua linha de
proteção solar - Sun Protect. Com
este estudo, descobriu que os
seus consumidores eram muito
diferentes: os que adoravam o
sol, os que o evitavam e os que
não davam importância à
exposição solar.

Com base nessa análise, a marca
trabalhou numa campanha com
foco em “tornar o cuidado de
aplicar o protetor solar o mais
simples possível”, realizando
ações de comunicação
diferentes para cada um destes
segmentos de clientes.



Olhando para os dias de hoje, é difícil imaginar

uma época em que a tinta impressa nos jornais

era um dos principais meios para divulgar as

novidades. Em tempos, eram muitos os locais

onde podíamos encontrar jornais, além das

bancas de venda. Eles podiam ser a companhia

de um banco de autocarro, a próxima leitura de

alguém num café, e, em alguns casos, como

Nova York, chegaram a transformar-se em

tapetes nas ruas mais agitadas. 

Tudo isto acontecia porque eram impressos aos

milhares, em tiragens - nome dado à

quantidade de exemplares de uma publicação

que será posteriormente distribuída no

mercado. Não existiam grandes alternativas

para fazer circular a informação e havia quem

comprasse os jornais. 

Se hoje a azáfama acontece no digital, antes a

correria acontecia até à hora limite para

entregar a publicação a tempo da tiragem para

o dia seguinte. Certo é que os leitores de hoje

não esperam pelo jornal do dia seguinte para

saber as novidades do agora, mas então

questiona-se: por que é que ainda se investe
na tiragem dos jornais? 

A investigadora Simone Tuzzo afirma que a

grande generalidade dos leitores preferem o

impresso, gostam do cheiro da tinta, do som do

virar de páginas, da textura do papel. No fundo,

é uma questão de sentidos: estimula a visão, o

tato, a audição, o olfato e, à falta do paladar, o

café passou a completar-lhe o processo.

Segundo a autora, os jornais não deixarão de

existir, têm apenas de se reinventar, adequar-se

às novas realidades, materializando o que o

digital não consegue. 

De acordo com a última análise da PORDATA

(Base de Dados de Portugal Contemporâneo), o

número de tiragens em Portugal tem vindo a

diminuir ao longo dos anos. Em 2019, o número

rondava as 290 mil tiragens, o que contrasta

com 2007, por exemplo, em que o número

ultrapassava as 950 mil tiragens.

O jornal satírico francês, Charlie Hebdo,
utilizou a tiragem da sua publicação como uma

arma contra o terror. Após ter sido alvo de um

atentado terrorista, a 7 de janeiro de 2015, em

Paris, o jornal decidiu ampliar a tiragem de cinco

para sete milhões de exemplares. A edição

especial do jornal após o atentado ultrapassou
os cinco milhões de exemplares, esgotando as

bancas antes das 8 da manhã. Posteriormente

foi traduzida em 16 idiomas e vendida em mais

de 20 países. 

A 13 de agosto de 2018, como forma de

reerguer as suas vendas, o jornal The New York
Post tornou-se num item de colecionador, fruto

da sua parceria com a marca Supreme. A

manchete dessa edição não tinha notícias e a

capa, por sua vez, era totalmente branca, apenas

com o símbolo da marca Supreme estampado. A

data de lançamento foi estrategicamente

pensada: o dia em que se iria anunciar o

lançamento da pré-coleção de outono/inverno

da Supreme. Esta parceria não podia ter

resultado melhor, com a tiragem do jornal a
esgotar em tempo recorde. Em algumas

bancas, as cópias do jornal acabaram antes das

sete da manhã.

A 23 de junho de 2021, o Apple Daily, diário pró-

democracia de Hong Kong, fechou as portas

após 26 anos de trabalho, vitima da repressão

das autoridades da antiga colónia britânica. A

sua última edição levou milhares de pessoas a

fazerem fila durante a noite, indiferentes à chuva

que caía, para a comprarem. A tiragem
ultrapassou um milhão de exemplares, dez
vezes mais do que o habitual. Pelas 10h da

manhã, o jornal já tinha esgotado em muitos

pontos de venda. 

TIRAGEM /
Outras entradas:
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TIRAGENS QUE FICARAM
PARA A HISTÓRIA

Charlie Hebdo

The New York Post 

Apple Daily



A estratégia umbrella aproveita a notoriedade
da marca para promover todos os produtos.
Em termos de comunicação, a grande vantagem

são as sinergias que existem ao nível do

investimento e dos custos. Ao divulgar um dos

produtos da empresa, automaticamente será

ativado o reconhecimento de todas as outras

marcas, que possuem a mesma identificação.

Porém, tal também pode funcionar como
desvantagem. Se a marca ou o um dos produtos

tiver a imagem contaminada, os estilhaços far-se-

ão sentir em toda a escala e abrangência da

insígnia. 

É por isso preciso ter parcimónia no uso de uma

marca para diferentes produtos, dando-lhe a

devida importância e evitando que se banalize.

Muitos produtos com o mesmo nome podem

confundir os consumidores e distorcer a

perceção da qualidade, o valor e a diferença dos

mesmos. É que as marcas são bens preciosos e a

sua comunicação deve ser a melhor e a mais

eficaz. Por outras palavras, deve-se apostar numa

comunicação que marca, numa comunicação
de se lhe tirar o chapéu. 

Construir uma imagem positiva e sólida,

aumentar a notoriedade, reforçar a reputação e

o posicionamento – é para isso que

comunicamos o que fazemos nas empresas.

Neste mundo do marketing e da comunicação, a

divulgação das mensagens deve ser estratégica,

deve ser entendida como um caminho contínuo,

começando desde logo pela marca institucional,

que é o “rosto” da organização. 

Mas este rosto tem várias faces. A marca
institucional pode assumir-se como pura,
umbrella ou híbrida. A pura não aparece nos

produtos da empresa. Serve de exemplo a

Unicer, que tem produtos com marcas próprias e

distintas da institucional, como a Super Bock, a

Vitalis, a Caramulo, a Frutis, entre outras. Já a

umbrella é uma marca bandeira, uma submarca

que tem simultaneamente uma função de

marketing e institucional, identificando as

atividades corporativas e os produtos da

empresa ao mesmo tempo. A Yamaha e a

Michelin são exemplos de empresas que

utilizam a marca institucional como marca dos

seus produtos. A estratégia híbrida (tal como a

marca-chapéu) representa as atividades

institucionais e alguns produtos, contudo, opta

por outras insígnias para os restantes. A Gillette

por exemplo, é marca umbrella para os produtos

de higiene masculina, mas utiliza a Duracell para

as pilhas que produz.

A estratégia da marca-chapéu consiste em

aproveitar a força de uma insígnia já

reconhecida e valorizada para o lançamento de

novos produtos, serviços ou outras marcas

dentro de uma mesma empresa. A marca
umbrella desempenha uma função
institucional e de marketing, ou seja, não só
representa a organização, como é também os
seus produtos (mais exemplos: Peugeot,

Mitsubishi, Hyundai ou Honda – esta última

comercializa sob a mesma marca produtos tão

distintos como motas, veículos automóveis,

motores náuticos ou corta-relvas).

UMBRELLA / Outras entradas:
UNÍSSONO | UNIDIRECIONAL

TIPO DE MARCAS UMBRELLA

Linha - para diversos produtos com o
mesmo nome (ex: Audi A1, A2, A3, A4,
A5)

Griffe - associada a produtos de luxo e
a criações originais (ex: Armani e Gucci)

Caução - para complementar outra
marca e aumentar a sua notoriedade,
acabando por funcionar como garantia
(ex: Ruffles, da Matutano, e Dercos, da
Vichy)

Segundo Jean-Noël Kapferer, autor e um dos especialistas em

comunicação e marcas mais reconhecidos a nível mundial



VIRAL /

Diz-se daquilo que é relativo a ou causado por

um vírus. Hoje, não é de medicina que falamos,

mas de conteúdo viral, aquele que, tal como um

vírus, tem a capacidade de se propagar

rapidamente. Um vídeo de uma situação cómica,

uma gaffe de uma figura pública, uma fotografia

que resume uma tragédia, uma imagem de

catástrofe apanhada “em flagrante” – são muitos

os exemplos de conteúdos virais.

De acordo com o site World Economic Forum, a

nível global são partilhados/as diariamente:

500 milhões de Tweets
294 mil milhões de emails 
65 mil milhões de mensagens no WhatsApp
350 milhões de fotografias no Facebook
95 milhões de fotografias e vídeos no
Instagram

Estima-se que, até 2025, cerca de 463 exabytes

de informação sejam criados diariamente a nível

mundial – o equivalente a 212,765,957 DVDs por

dia.

Os números não deixam margem para dúvidas.

Com o crescente acesso à internet, a partilha de

conteúdos tornou-se cada vez mais parte

integrante das nossas vidas. Mas será possível

garantir que um conteúdo se tornará viral,

surfando a world wide web em poucas horas? E

se assim for, por que razão não existem mais

empresas a criar conteúdos virais?

O estudo "Emotion and Virality: What

MakesOnline Content Go Viral?", de Jonah

Berger e Katherine L. Milkman, publicado no

NIM Marketing Intelligence Review, em 2019,

desvenda algumas das razões pelas quais as

pessoas partilham conteúdos. Segundo os

autores, o conteúdo positivo é mais viral do

que o negativo. Além disso, o conteúdo que

evoca emoções positivas (profunda admiração,

surpresa ou inspiração) ou negativas (raiva ou

ansiedade) é mais viral. Conteúdos que

evocam emoções menos fortes ou que as

desativam (por exemplo, a tristeza) são menos

virais - revela o mesmo estudo.

No mundo da comunicação as opiniões ainda

se dividem. Enquanto uns defendem que o

marketing viral não é uma ciência exata, que

não basta ter uma boa ideia e saber executá-la,

outros dizem conhecer a fórmula secreta para

garantir a viralidade de um conteúdo.

Certo é que, para que um conteúdo se torne

viral é fundamental percebermos, antes de

mais, o comportamento do consumidor, estar

atentos às tendências, testar diferentes

conteúdos e analisar os resultados.

Outras entradas:
VÍDEO | VALOR |

VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO

Content that evokes high-
arousal emotions like awe,
anger or anxiety is more viral. 

Jonah Berger and
Katherine L. Milkman, Wharton School,
University of Pensilvania

https://www.weforum.org/agenda/2019/04/how-much-data-is-generated-each-day-cf4bddf29f/


Para organizar um Webinar, apenas

precisamos de uma boa câmara, luz e

microfone. 

Segundo o relatório Webinar

Benchmarks 2020, da ON24, a taxa de

utilização de Webinars subiu 295% em

comparação com 2019. Se em abril

desse ano se realizaram 42 913 horas

por dia de Webinars, em abril de 2020

foram passadas 168 615 horas a

frequentar este formato. 

A internet permite-nos estar ligados, em

tempo real, com pessoas de todo o

mundo, sempre que quisermos. O

Webinar é uma das várias maneiras de

fazer exatamente o mesmo e as

vantagens deste formato são inegáveis,

mas será que vai continuar a dominar

os eventos de um futuro pós-

pandemia?  

    

WEBINAR /

Não é uma ferramenta de agora, mas a

evolução do cenário digital, aliada ao

contexto pandémico que estamos a

enfrentar, conduziu ao “boom” das

videoconferências, onde se inserem os

Webinars. Mas, afinal, o que é um Webinar?

A expressão é uma abreviação do termo

web-based seminar (seminário baseado em

rede) e significa uma videoconferência,

geralmente transmitida ao vivo, permitindo

a interação de quem a ela assiste. 

Com a Covid-19, os Webinars tornaram-se

uma via para manter viva a comunicação,

pois permitem reunir várias pessoas para

debater um mesmo tema, evitando

aglomerações. Além disso, eliminam tempos

de deslocação dos participantes e

erradicam custos de infraestruturas e

alimentação que, habitualmente, teriam de

ser suportados em eventos presenciais.

Para ganharem forma, existem várias

plataformas a que se pode recorrer, desde o

famoso Zoom ao Microsoft Teams, sem

esquecer o tradicional Skype e os mais

recentes YouTube Live, GoToWebinar ou

Google Hangouts. 

Ou voltaremos a preferir o
diálogo cara a cara, sem

ecrãs? 

Outras entradas:
WEBSITE | WEBMAIL



As três últimas letras combinadas do

alfabeto também podem representar as

incógnitas com as quais tantas vezes

lidamos no nosso trabalho, as múltiplas

variáveis e as inúmeras situações

imprevistas e imponderáveis com que

nos defrontamos. 

XYZ não é o encerrar de um capítulo,

mas sim a representação de uma ideia

fluida de continuidade. 

Se chegámos ao fim do alfabeto neste

glossário com a junção destas três

últimas letras, a verdade é que

continuamos, deste lado, a assegurar

que as palavras e os conceitos com os

quais trabalhamos representam algo,

têm significado e acrescentam valor ao

que fazemos, todos os dias, em prol dos

nossos clientes.

XYZ /

Com XYZ fechamos o nosso glossário. Ao

longo das anteriores 23 letras procurámos

descrever, por ordem alfabética, alguns dos

muitos conceitos relevantes com os quais

lidamos quotidianamente na nossa área de

especialidade: a comunicação. 

“XYZ” pode ser uma expressão – usada

entre nós, ou entre nós e o cliente – para nos

referirmos à necessidade de elencar factos

quando debatemos a redação de um

comunicado ou a preparação de uma

entrevista. 

Usar uma estratégia “XYZ” pode ser,

também, a identificação da necessidade de

segmentar diferenciadamente a

comunicação para impactar mais

eficazmente públicos de diferentes

gerações. 

“XYZ” pode igualmente representar os

resultados que procuramos atingir com uma

determinada ação de comunicação. E,

numa abordagem cartesiana, pode ainda

ser a forma como prevemos a abrangência

de uma campanha (X), a sua duração (Y) e a

sua profundidade (Z). 



geral@allcomunicacao.pt

www.allcomunicacao.pt

www.linkedin.com/company/all-comunicação/


