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RESUMO 

 

Este trabalho traz uma análise sobre como os releases são utilizados na íntegra para 

informar o público de veículos on line, impactando na produção local. Como base da 

pesquisa foram utilizados os releases produzidos pelo Governo do Estado de Santa 

Catarina, os publicados no site oficial, e dois veículos on line do interior do Estado. 

Assim, o objetivo é verificar, utilizando dois métodos de pesquisa, por meio de 

análise de conteúdo, durante sete dias, e de entrevista em profundidade com os 

editores dos portais, qual é a influência na produção local. Com esse panorama, a 

expectativa é ter, no final do estudo uma visão preliminar dos caminhos do 

jornalismo no interior de Santa Catarina. 

  

Palavras-chave: Jornalismo on line, mídia do interior, impacto na apuração local, 

assessoria de imprensa 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao abrir um jornal, ligar o rádio, a TV ou acessar um portal de notícias, o 

público se depara com uma quantidade infinita de informações. Letras, sons e 

imagens que, em muitas vezes, abordam o mesmo assunto e carregam 

características mútuas, não sendo explícito aos leigos, mas claro aos jornalistas que 

a fonte é uma só: a assessoria de imprensa. “Há algumas décadas, as notícias não 

são simplesmente encontradas ou descobertas, mas sim produzidas” (TUCHMAN, 

2002, p. 80). 

Desde que Ivy Lee abandonou em 1904 o chamado jornalismo tradicional, ao 

se dedicar a melhoria da imagem do magnata americano John Rockfeller, a 

profissionalização das empresas não jornalísticas se consolidou.  

 

Por mais desfavoráveis que sejam ou possam ser os julgamentos 
que hoje podemos fazer do fundador das relações públicas e da 
assessoria de imprensa, não há como lhe recusar um mérito de 
enorme valia para o jornalismo: o de ter criado o conceito e a prática 
do informante profissional competente (CHAPARRO, 2003, p. 38). 

 

Os profissionais que dominam as assessorias de imprensa, 40% dos 

jornalistas brasileiros (BERGAMO; MICK; LIMA, 2013), têm como base uma 

formação jornalística. Sejam provenientes de redações ou diretamente dos bancos 

das universidades, os profissionais que atuam nas assessorias levam seus 

conhecimentos e imprimem nos materiais as digitais jornalísticas. As assessorias 

carregam em seus releases, notas e artigos características técnicas de repórteres 

tradicionais. Os textos têm ganchos atrativos, muitas vezes trazendo o assessorado 

como uma de muitas fontes; possuem aspas, dados de institutos de pesquisas 

confiáveis, retrancas.  

Com o mundo digital, o abastecimento da mídia com material pronto para 

veicular, contribui para a economia de tempo e o custo de coletar a informação 

original (SCHMTIZ (2011, p.17). Cada material informativo que possa ser veiculado 

rapidamente se torna ainda mais precioso. Muitos veículos divulgam no mundo on 

line seu conteúdo impresso. Comum ver também o material do dia anterior publicado 

nas páginas do jornal, principalmente em veículos menores e interioranos.  
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O intuito deste trabalho foi verificar como os releases produzidos e publicados 

no site do Governo do Estado são utilizados pelos veículos do interior do Estado de 

Santa Catarina. Muitos materiais das assessorias são publicados na íntegra pelos 

veículos, deixando a dúvida de que influência essa prática traz à pauta, a apuração 

de notícias e até a redação técnica de textos pelos jornalistas que cobrem os 

veículos on line nos médios e pequenos centros de Santa Catarina.    

Este trabalho não desejou tratar do relacionamento entre os assessores e os 

jornalistas. O foco foi avaliar como o jornalismo on line do interior catarinense é 

influenciado pela produção dos profissionais que atuam na divulgação espontânea 

de empresas, organizações e pessoas públicas.  

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo geral 

Investigar como são usados os releases produzidos pelas assessorias de 

imprensa do Governo do Estado e se o material impacta na pauta, apuração e 

reportagem dos assuntos locais nas mídias on line dos jornais do interior de Santa 

Catarina. 

1.1.2 Objetivos específicos 

  Identificar, por meio de análise de conteúdo diário, como são aproveitados os 

materiais produzidos pelas assessorias de imprensa; 

  Verificar, por meio de entrevistas em profundidade com os editores, como os 

veículos do interior apuram os fatos locais e se há detrimento ou benefício 

das apurações por causa da grande oferta de material pronto; 

  Analisar se os materiais produzidos pelas assessorias de imprensa chegam a 

influenciar a pauta, a redação e a produção de conteúdo local para os 

portais. 

. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Com 295 municípios, Santa Catarina reúne um número incontável de veículos 

de comunicação. Grande parte das pesquisas sobre o universo que abrange o 
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jornalismo concentra-se na Capital. Característica justificável pela proximidade com 

o centro do poder catarinense, com a implantação de grandes redes de 

comunicação e com a qualificação de mão de obra, já que Florianópolis foi a 

primeira a receber um curso de Jornalismo há 35 anos. Quando os olhos se voltam 

para a comunicação do interior do Estado, percebe-se um mundo repleto de 

características únicas, respaldadas no regionalismo catarinense, formado pela 

miscigenação dos diferentes povos, culturas e etnias da colonização de Santa 

Catarina.   

Mesmo com essa gama de aspectos e com estudiosos de escolas renomadas 

abordando a importância da mídia regional, pouco se conhece do jornalismo 

praticado no interior do Estado e a importância para as cidades de Santa Catarina. 

“o local ainda se constitui em fator importante de identidade, no que diz respeito à 

cultura, às trocas materiais e ao relacionamento afetivo das pessoas, nas grandes, 

médias ou pequenas cidades” (ALGERI, 2011, p.127). Sendo assim, mais um 

aspecto relevante do tema. 

Diferente de outros estudos que tratam de assessoria de imprensa, em que o 

enfoque está no aproveitamento do material ou no relacionamento entre as 

empresas não jornalísticas e os veículos, esta pesquisa é o primeiro passo de uma 

longa estrada para a análise do jornalismo praticado no interior do Estado, em 

ambientes virtuais, frente à oferta de material qualificado e à disposição dos 

veículos. Como aborda Lima (1985, p. 51), por uma série de fatores, que vão desde 

o perfil ideológico do profissional envolvido, a questões socioambientais, a notícia é 

muitas vezes “estampada nos jornais exatamente como foi redigida pelo assessor de 

imprensa.” O mesmo fato também ocorre cotidianamente nos sites dos veículos. 

Mas quais das características citadas por Lima permeiam a utilização na íntegra ou 

parcial do release pelos veículos on line do interior de Santa Catarina?  

Os sites dos veículos do interior do Estado trazem um universo que ainda há 

muito a ser estudado, devido às características de constantes transformações da 

rede virtual, que levam os profissionais a buscar adaptação e enfrentar dilemas. 

Karam (2010) expõe que “as demandas informativas no mundo simultaneamente 

globalizado e segmentado podem gerar melhor jornalismo de fora para dentro do 

que de dentro para fora do próprio jornalismo”. Esta pesquisa pode contribuir com 
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dados, ou para a efetivação da exposição acima, ou para o esclarecimento de um 

cenário ainda desconhecido. 

O tema é uma união de percepções construídas ao longo de nove anos de 

trabalho da pesquisadora como assessora de comunicação de empresas privadas e 

instituições públicas, em que o acompanhamento dos jornais e sites do interior foi 

diário. O hábito fez com que surgisse a curiosidade em saber como o 

aproveitamento na íntegra ou parcial de releases impactava no jornalismo do interior. 

Questões como se a qualidade estrutural dos materiais produzidos pode beneficiar o 

jornalismo local; se os releases podem servir para a criação de novas pautas; se os 

assuntos locais perdem espaço para os materiais das assessorias; que rumo toma o 

jornalismo catarinense com a oferta de releases; são incógnitas que só poderão ser 

respondidas com o amplo estudo dos sites de veículos do interior do Estado. Este 

estudo contém informações que podem servir de base a novas pesquisas que 

foquem desde a produção das assessorias, ao futuro do jornalismo praticado em 

Santa Catarina, bem como para a análise do mutável universo on line. 

1.3 MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 

Esta pesquisa é balizada por referenciais teóricos em estudos que abordam 

os motivos e impactos do uso excessivo do release por veículos de imprensa e on 

line. Títulos que abordam o jornalismo on line também são pesquisados pela autora 

do projeto como parâmetros de avaliação da mídia virtual catarinense.  

Os dados coletados servem de base para a formulação dos roteiros das 

entrevistas em profundidade com os editores dos portais. A entrevista em 

profundidade foi adotada como pesquisa de campo, conforme recomendam Scheuch 

(1972) e Duarte (2005, p. 62), por ser “um recurso metodológico que busca, com 

base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a 

partir da experiência subjetiva de uma fonte” ou mais. Optou-se pela técnica de 

entrevistas semiabertas e semiestruturadas, feitas por email.  

Articulada à entrevista em profundidade foi realizada a análise de conteúdo, 

metodologia “que tem demonstrado grande capacidade de adaptação aos desafios 

emergentes da comunicação” (FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 280). O 

desenvolvimento da análise seguiu o recomendado por Bardin (1988), ou seja, a 

organização do estudo em pré-análise, exploração do material, tratamento dos 

resultados e interpretações, utilizando-se de um formulário de codificação. 



9 

 

Os dois métodos em conjunto deram subsídios necessários para conferir os 

objetivos propostos neste trabalho, além de proporcionar dados a outras pesquisas 

sobre o jornalismo on line e do interior de Santa Catarina. “Para que tenhamos o 

desenvolvimento do conhecimento científico necessitamos de métodos adequados, 

criativos e flexíveis que possam dar conta dos objetos de pesquisa constituídos por 

sujeitos pesquisadores a partir do concreto pensado” (BARBI, 2011 p. 5).
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2 O JORNALISMO NO INTERIOR EM TEMPOS DE INTERNET 

2.1. RELEASE: GUIA PARA O JORNALISTA OU TEXTO FINAL? 

Na iniciativa privada, a comunicação é vital para a sobrevivência de uma 

empresa ou de uma organização em um ambiente instável e volátil que é o mercado. 

“As empresas que estão no mercado não são mais ingênuas. Conhecem muito bem 

a mídia ou têm noção de como ela atua; sabem como utilizar seu interesse por 

notícias para impulsionar a imagem dos seus clientes” (CHINEM, 2003, p. 15).  

Para o setor público, a comunicação tem um caráter social, elencado a partir 

da promulgação da Constituição de 1998 (DUARTE, 2009), e se tornando um dever 

do Estado com a publicação da Lei nº 12.527/2011, que institui o acesso dos 

contribuintes à informação dos órgãos públicos e seus agentes. Além dos 

instrumentos legais, como os Diários Oficiais e os portais das transparências, os 

órgãos públicos contam com a assessoria de imprensa para cumprir o papel social 

de fazer chegar ao cidadão às informações daquela instituição (LOPES, 2007; 

CHAPARRO, 2007).  

 

Quem trabalha com comunicação sabe que a informação tem uma 
função social, não deve ser apenas um negócio. Como toda função social, a 
informação não deve ficar sujeita ao arbítrio de quem a opera, porque a 
transformação da informação outorga poder, e toda a sociedade está 
vigilante e organiza-se para que esse poder seja socialmente exercido. 
(CHINEM, 2003, 15). 

 

 Levando em consideração as informações de responsabilidade legal de 

divulgação e o cunho social do Poder Público, o Governo do Estado de Santa 

montou uma estrutura de comunicação diversificada que distribui a informação aos 

veículos jornalísticos e, por sua vez, aos cidadãos catarinenses. O Poder Executivo 

de Santa Catarina possui profissionais que atuam como assessores de imprensa em 

quase a totalidade dos seus 98 órgãos da administração direta e indireta, que 

utilizam o release como o principal instrumento de divulgação espontânea das 

atividades. Os textos são publicados no site oficial do Governo de Santa Catarina, 

servindo assim como uma espécie de agência de notícias, modelo utilizado por 

outros estados (CARVALHO, 2009; MELLO, 2003).  

 Mesmo com foco diferenciado, o setor público e a iniciativa privada, quando 

se referem à assessoria de imprensa, agem de forma similar: usam o release como 
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a principal ferramenta de comunicação . O release surgiu no começo do século 

passado, “como reação ao ataque dos jornalistas às grandes corporações e aos 

órgãos governamentais” (KUNSCH, 1997, p. 111) e foi nesta época que a ferramenta 

ganhou ares jornalísticos e não publicitários, apesar de mostrar somente um lado do 

fato.  

... É o texto baseado nas informações das empresas e elaborado pelo 
assessor. A sua redação se assemelha à matéria jornalística, sendo quase 
uma pré-matéria. (...) A função do press release é também o de apoiar o 
trabalho do jornalista, sobretudo em coletivas de imprensa, mas com menor 
densidade de informações que o press kit.(ASSAD, 2009, p. 57) 
 

 O release é a peça mestra usada pelo assessor de imprensa em seu 

relacionamento com a mídia.  

...os comunicados de imprensa conquistaram um espaço importante 
no jornalismo deste país – seja por facilitarem o entendimento de qualquer 
fato noticioso, seja por Serem um excelente subsídio gerador de boas 
pautas para a mídia (PIRATININGA, 2003, p. 145).  

  
Criado para ser um guia ao jornalista (LIMA, 1985; PINHO, 1990; 

CHAPARRO, 2007; MAFEI, 2005), o release é usado, muitas vezes, como o 

principal material do veículo jornalístico, em sua íntegra (DUARTE, 2003; 

PIRATININGA 2003). Freitas (2002, p. 83) vai mais longe e diz que “o release nada 

mais é que um material de natureza informativa, redigido na forma jornalística, 

produzido pelas Assessorias de Imprensa e destinado às redações de veículos 

jornalísticos”. Em contrapartida, Álvaro menciona que “alguns releases bem escritos 

e apurados podem até ser publicados na íntegra” (2004, p. 184). 

A utilização maciça dessa ferramenta levanta diversos questionamentos 

(KARAM, 2010), que vão desde quais os motivos que levam os veículos, neste caso, 

os on line, a usar em excesso os recursos das assessorias no abastecimento de 

seus portais até que impactos essa utilização traz a apuração das notícias locais. 

 Para Schmitz (2011, p. 44), por exemplo, o release provocou a redução do 

jornalismo investigativo e, também, uma acomodação dos repórteres na redação, 

que aguardam os conteúdos prontos. O processo de busca das informações sofreu 

uma inversão (LIMA, 1985, p. 45). Os jornalistas são bombardeados com um número 

significativo de dados, números e fontes, e pouco se preocupam em buscar algo 

novo.  

 

No início, o jornalismo investigava todas as versões de qualquer 
informação. O jornalista consultava várias fontes para elaborar uma única 
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notícia. Seu inimigo número um era o assessor de imprensa. Até que um dia 
surgiu o release. Aí o jornalista passou a receber matérias prontinhas, com 
foto, legenda, lead correto, títulos interessantes, linha fina e até no padrão 
pirâmide invertida. A partir de então, o jornalismo deixou de investigar a 
informação, aceitou uma versão só dos fatos e ainda sempre favorável ao 
envolvido. Conheceu a fonte oficial, esqueceu as outras e desde então 
idolatra o assessor de imprensa e vive cômodo para sempre. (GALIEGO, 
2013) 

 

Esse cenário já rendeu iniciativas de regulamentação e até de extinção do 

release. Lima (1985, 45) citou há 20 anos que era preciso a formulação com 

urgência de uma Lei de Malthus para os releases, “pois o número deles cresce em 

progressão geométrica, enquanto a informação neles contida é incapaz de 

acompanhar uma progressão aritmética de razão dois”. Schmitz (2011, p. 44) lembra 

do caso do governador do Paraná, Ney Braga, que propôs acabar com os releases, 

em 1982, o que provocou uma revolta na imprensa local, obrigando-o a reverter a 

decisão.  

O fato é que a popularização do release e a carência de pessoal, hoje uma 

realidade em redações até de grandes jornais, tem conferido ao material da 

assessoria um caráter de texto final (CHINEM, 2003, p. 68). O impacto disso é 

diretamente sobre o consumidor da informação. Como diz Galiego (2013), “No fim, o 

leitor compra a informação a preço de isenta quando, na verdade, leva notícia 

propagandística.”  

2.2. JORNALISMO ON LINE: MAIS CONTEÚDO E MENOS TEMPO 

 O mundo digital exigiu dos jornalistas um malabarismo frente às novas 

ferramentas (CRUCIANELLI, 2010). A presença dos veículos no mundo virtual exige 

mais empenho dos jornalistas em manter seu público bem informado. “No jornalismo 

on line, a união da máquina com o homem cria uma nova forma de emissão, que 

ganha em velocidade, agilidade, mas não em qualidade” (PEREIRA, 2002, p. 43). 

 Com o jornalismo on line, cabe ao profissional definir a melhor forma de 

divulgar a informação, se por som, texto ou imagem, seja ela animada ou não 

(CARDOSO, 2007; DIAZ, 2001). Surge um jornalismo interativo e diversificado, com 

recursos multimídia. Perante as novas exigências, mudou-se também o perfil 

profissional dos novos jornalistas.  
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No portal UOL, como em qualquer veículo do Grupo Folha de São Paulo, as 
qualidades do “jornalista de internet” apontadas por um dos dirigentes da 
empresa são: “Boa formação cultural, bom texto, domínio excelente do 
português escrito, uma língua, de preferência o inglês”. À formação, 
acrescentam-se dados específicos: “Que [o profissional] não tenha 
preconceito nem dificuldade com internet, nem com equipamentos e 
software novos. Que tenha curiosidade, disposição para aprender, enfrentar 
novas tecnologias e gadgets. Não pode ser estranho a nenhuma 
tecnologia”. Um outro líder de produção do site destaca que se deve ser 
mais editor que repórter, mas que se esteja apto a fazer matéria quando 
precisar. (PEREIRA, 2009, p. 8) 

 

 O cenário digital também surgiu em um momento de enxugamento das 

redações, que faz com que os jornalistas tenham uma produção diária aumentada 

na proporção inversa em que as informações são apuradas. O profissional passa 

cada vez mais a confiar na percepção de terceiros e abandonar (propositadamente 

ou não) a velha regra de que in loco é sempre a melhor opção para a apuração 

fidedigna do fato (SEABRA, 2009; KARAM, 2010).  

 Moherdaui (2007) avalia que quando o jornalismo chegou à rede mundial de 

computadores, houve literalmente o reaproveitamento do mesmo conteúdo que já 

existia para outros fins. “Os jornais e revistas passaram a ter todo o seu conteúdo 

reproduzido na web, quase do mesmo jeito, materializado no mundo on line” 

(CALDAS, 2004, p. 163). Quase 10 anos após, a replicação de materiais nos dois 

meios – digital e analógico – ainda ocorre no jornalismo do interior catarinense, 

desconfigurando o lado multimídia da internet (FERRARI, 2003, 2010).  

 Para as assessorias, o mundo on line se tornou um grande difusor de 

divulgação dos releases dos seus clientes (BASTOS, 2000), inundando emails com 

material pronto aos jornalistas (PENTEADO FILHO, 2003). Desde 2003, quando a 

comunicação do Governo do Estado passou a ser informatizada, os veículos têm 

acesso ao material por meio de correio eletrônico e, também, pelo site. Para 

Marcondes Filho (2009, p 209), o excesso de release “suprimem sua busca pessoal, 

crítica e independente". A questão é divergente entre os autores. Cardosos (2007, 

200), afirma que a internet disponibilizou aos jornalistas mecanismos de busca que 

facilitam o processo de obtenção de informações. Albuquerque (2012), acredita que 

os jornalistas são afastados das fontes pela facilidade na informação conquistada na 

internet.  

  

Os novos sistemas de coletas de informação na era digital afastam o 
jornalista incauto de suas fontes confiáveis, tornando-as remotas e incertas. 
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O uso de motores de busca, somado a repetição de conteúdos nos 
informativos online e as matérias excessivamente resumidas são males 
reais do periodismo online. Os repórteres perdem a perspectiva das ruas. 
Recorrem a mapeamentos digitais. Enxergam o mundo das alturas. 
(ALBUQUERQUE, 2012) 

 

 Os veículos on line possuem uma característica que os aproxima do público. 

Como explica Freitas (2007), a interatividade é um ponto marcante no jornalismo 

digital. Os convites para que os internautas participem são amplamente explorados. 

“Contar com a colaboração dos internautas é uma excelente estratégia, ajuda a 

enriquecer a cobertura, além de provocar no leitor uma sensação de parte integrante 

do site de notícias que ele acessa.” Com a inclusão na íntegra de um release na 

página do veículo, tende-se a perder essa participação popular. Ou seriam os 

internautas a fazer o papel do jornalista e buscar o contraponto da informação? 

2.3 A IMPORTÂNCIA DO JORNALISMO LOCAL  

 Arruda (2007), jornalista com passagens por veículos no Brasil e no exterior, 

declarou que o jornalismo regional é uma tendência e que o lado social é mais 

acentuado e a resposta do público é imediata (DORNELLES, 2003). No interior, os 

jornalistas e donos de jornal são mais facilmente identificados que nos grandes 

centros pela proximidade com a comunidade, dando assim mais acesso a 

informação local (MARTINS, 2003).  

Os jornais regionais tendem a privilegiar nas manchetes os assuntos locais 
e regionais, em contraposição à tendência anterior de seguir as manchetes 
dos jornais da Capital. Houve época em que os regionais davam manchetes 
internacionais, a exemplo da grande imprensa nacional. O noticiário de 
Cidades é disparado o mais lido e é a área mais sensível do jornal. 
(MARINI, 1997).  

 

 Com isso, e conforme Peruzzo (2002), o jornalismo local sempre terá espaço, 

mesmo em grandes mídias como a rede Globo que disponibiliza tempo em sua 

grade para os assuntos regionais. Santa Catarina possui uma forte mídia interiorana 

e local. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Comunicação do Governo 

do Estado (2013), mais de 800 veículos estão cadastrados no banco de dados.    

A imprensa local catarinense possui profissionalismo, seriedade e maturidade, 

mas falta inquietação e busca de informação diferenciada (PEREIRA, 1992).  A 

forma característica que cada região de Santa Catarina usa para se comunicar 

reflete diretamente no jornalismo que sofre a influência de “variável de situações, 
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crenças e atitudes” para virar notícia (ALGERI, 2010; FERNANDES, 2004). O 

aspecto não é unicamente catarinense. “As formas são variadas demais para ser 

descritas em um tipo único” (MCQUIL, 2012, p. 3). 

Quando se une o jornalismo local com a internet, há na teoria uma reunião de 

características comuns. Como explicou Freitas (2007), o jornalismo digital traz a 

vantagem da participação popular que reunida à proximidade com a população, 

padrão comum do jornalismo do interior, fomenta a criatividade de pautas e o acesso 

as mais variadas fontes de notícia.  

 

Com as novas tecnologias que invadiram, com força total, os lares do 
mundo contemporâneo, a imprensa de proximidade – do bairro, do 
município, da região – ganha a oportunidade de ocupar lacunas nunca antes 
preenchidas na história da humanidade. Nas redes sociais, em que 
qualquer pessoa pode ser uma espécie de repórter do seu nicho, da sua 
realidade, de pequenos espaços, a demanda por informações sobre o que 
está acontecendo ao lado, no vizinho, perto de cada um, cresce 
vertiginosamente (SAVENHAGO, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 



17 

 

3 O RELEASE, NA PRÁTICA  

A utilização do release como texto final e não apenas como guia se tornou 

evidente na pesquisa realizada. Os sites dos jornais pesquisados, mesmo usando 

poucos exemplares, preferiram em sua maioria, usar o release na íntegra. Quando a 

opção foi pela edição, poucas palavras foram alteradas e nenhuma informação local, 

acrescentada.  

Das seis verificações de uso pelo site do Correio Lageano, quatro foram na 

íntegra e duas com modificações. No release “SC adota novo modelo para 

selecionar médicos residentes” (anexo A), utilizado pelo Correio Lageano em 8 de 

outubro de 2013 (anexo B), o texto foi colocado no site na íntegra, sendo apenas 

inserido um subtítulo com a função de cortar a matéria e deixá-la mais curta para o 

uso na internet. Da mesma forma ocorreu com o release “Dia 10 termina o prazo 

para parcelar o IPVA de veículos com placa final zero” (anexo C), em que o título foi 

alterado no site do jornal para “Prazo para encerrar o IPVA encerra-se neste quinta-

feira” (anexo D). No interior do texto, um subtítulo divide os parágrafos do texto 

corrido.  

No site do jornal Metas, o release “Programa SC Rural levará internet e 

telefonia wirelees para famílias rurais em Catanduvas” (anexo E) foi reunido com 

outro texto que tem como fonte a Secretaria de Microbacias, sendo fora do período 

desta pesquisa, conforme pode ser verificado no anexo F deste trabalho.  

Dos releases aproveitados, nenhum possuía informações da região de 

abrangência dos veículos. Todos eram estadualizados, contendo em alguns casos, a 

citação de uma cidade ou local que mesmo assim não pertencia a faixa de 

circulação dos jornais e seus respectivos sites. O release utilizado pelo site do Jornal 

Metas, sobre a inclusão digital de áreas rurais, trouxe como exemplo a cidade de 

Bom Retiro, na Serra catarinense, enquanto Gaspar, sede do veículo, possui cerca 

de 80% de sua área em zona rural. Em entrevista com os editores dos veículos, o 

Metas citou outra realidade a acompanhada pela pesquisa quantitativa. Que “mesmo 

sendo nacional ou internacional, precisa ser trazido para a nossa realidade”, explica 

o editor.  

A justificativa para o uso dos releases na íntegra, de acordo com os dois 

editores, passa pela falta de tempo e, principalmente, a pequena estrutura de 

pessoal para verificar fatos e apurar dados. O Correio Lageano exemplifica que 
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mesmo com a falta de profissionais suficientes para trabalhar os releases e extrair 

deles algo mais, são elencados dois ou três releases para serem ampliados.  

Sobre a redação dos releases, que contém aspas e números, influenciarem a 

apuração de pautas locais, os editores avaliaram como benéfica, por ajudar na 

apuração de fatos. As aspas, em especial àquelas de fontes que não se encontram 

na região e que o acesso para entrevista é mais difícil.  

 

3.1 MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 

O trabalho teve início com a consulta a referências teóricos que abrangiam 

desde os métodos de pesquisa,  a assuntos relacionados, como jornalismo digital, 

mídia do interior e assessoria de imprensa. Na segunda parte do trabalho e com 

base nas referências bibliográficas, foi feita a análise de conteúdo, por meio do 

monitoramento, compilação e interpretação das publicações nos veículos escolhidos.  

Os dados coletados serviram de base para a formulação dos roteiros das 

entrevistas em profundidade com os editores dos portais. A entrevista em 

profundidade foi adotada como pesquisa de campo, conforme recomendam Scheuch 

(1972) e Duarte (2005, p. 62), por ser “um recurso metodológico que busca, com 

base em teorias e pressupostos definidos pelo investigador, recolher respostas a 

partir da experiência subjetiva de uma fonte” ou mais. Optou-se pela técnica de 

entrevistas semiabertas e semiestruturadas, feitas por email.  

Articulada à entrevista em profundidade foi realizada a análise de conteúdo, 

metodologia “que tem demonstrado grande capacidade de adaptação aos desafios 

emergentes da comunicação” (FONSECA JÚNIOR, 2005, p. 280). O 

desenvolvimento da análise seguiu o recomendado por Bardin (1988), ou seja, a 

organização do estudo em pré-análise, exploração do material, tratamento dos 

resultados e interpretações, utilizando-se de um formulário de codificação. 

Os dois métodos em conjunto deram subsídios necessários para conferir os 

objetivos propostos neste trabalho, além de proporcionar dados a outras pesquisas 

sobre o jornalismo on line e do interior de Santa Catarina. “Para que tenhamos o 

desenvolvimento do conhecimento científico necessitamos de métodos adequados, 

criativos e flexíveis que possam dar conta dos objetos de pesquisa constituídos por 

sujeitos pesquisadores a partir do concreto pensado” (BARBI, 2011 p 5). 
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3.2 ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA 

 Após a consulta dos referenciais teóricos, deu-se o início da escolha dos 

veículos e do período para ser realizada a análise de conteúdo. Os veículos 

estudados foram os sites do Correio Lageano, que abrange a Serra Catarinense, e o 

Jornal Metas, da região de Gaspar. A escolha desses dois veículos seguiu algumas 

diretrizes pré-estabelecidas pela pesquisadora, que optou por empresas que 

tivessem jornais impressos em suas regiões, por possuírem redação estruturada e 

por terem veículos on line. Em contrapartida, foi escolhido o site do Governo do 

Estado de Santa Catarina, reformulado há cerca de um ano e que possui uma 

grande quantidade de informação regionalizada e de caráter estadual. 

 O período analisado foi de 7 a 11 de outubro de 2013. A escolha destes dias 

deveu-se a não ter nenhum pleito eleitoral e nenhum evento atípico que pudesse 

interferir na publicação dos releases. Durante esses dias, foram publicados no site 

do Governo, 105 textos. Deste, oito foram utilizados pelos veículos – seis no site do 

Correio Lageano e dois no do Jornal Metas. 

 Dos releases aproveitados pelos veículos, cinco foram utilizados na íntegra, 

sendo quatro no CLMais e um no Jornal Metas; dois tiveram uma alteração com a 

colocação de um intertítulo para dividir o texto, veiculados no site do Correio 

Lageano; e no último caso, publicado no site do Jornal Metas, há a presença de dois 

releases, sendo um do período analisado e outro anterior a esse período. 

 Com a análise de conteúdo concluída, deu-se sequência as entrevistas em 

profundidade com os editores dos dois veículos. Do Correio Lageano, o jornalista 

Tarcísio Poglia e do Jornal Metas, Alexandre Melo, foram questionados sobre os 

critérios para o uso dos materiais da assessoria. A pergunta foi feita de modo geral, 

sem que fosse direcionada aos releases citados ou ao período analisado. A resposta 

dos dois profissionais foi unânime: a regionalidade do assunto era determinante para 

o uso de um texto de assessoria. Os editores foram enfáticos em dizer que mesmo 

que o tema tivesse abrangência nacional ou estadual, era necessária a 

contextualização regional.  

 Sobre o uso do release como guia ou como texto final, os editores afirmaram 

que a regra válida é que o material seja apenas um complemento, um suporte à 

apuração de fatos. Mesmo que um release não possa ser aprofundado, por falta de 

pessoal ou tempo, segundo os editores, é necessária a alteração do texto.  

 Como a redação dos releases é completa, com dados, fontes, aspas e 
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números, foi questionado aos editores se o material contribui para a redação. A 

resposta foi afirmativa e os profissionais revelaram que esse aspecto tem 

beneficiado os jornais do interior, principalmente no acesso às fontes distantes, 

como autoridades. Os dados numéricos contribuem na hora de ampliar um release. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O tema deste trabalho surgiu com base na vivência da pesquisadora em 

assessoria de imprensa durante cerca de nove anos. É comum ver os veículos 

transcreverem na íntegra o conteúdo dos releases, principalmente os que estão no 

interior do Estado, independentemente se os materiais são de ordem pública ou 

privada. Mesmo com a experiência prática, era necessário comprovar com dados e 

números como são utilizados os releases e, também, seu impacto na pauta, 

apuração e reportagem dos assuntos locais.  

A pesquisa respondeu muitos questionamentos, mas fez surgir ainda mais 

incógnitas que só com a ampliação dos estudos poderão ser respondidos. Com base 

na análise de conteúdo e nas entrevistas em profundidade é possível verificar que os 

veículos aproveitam o material sem se interessar em adaptá-lo a realidade da cidade 

ou da região. O release deixou de ser um guia para a matéria para ser o próprio 

produto pronto, sem discriminação de pontos falhos ou de informações faltantes. 

Fica a pergunta: como manter a imparcialidade se apenas um lado está sendo 

mostrado? Mesmo que disfarçadamente, com aspecto de texto jornalístico, o release 

vai apontar sim as facetas positivas do assunto.  

Durante as entrevistas, os editores não confirmaram o uso na íntegra, mesmo 

que os dados mostrem uma contradição. O argumento para defender o uso interior 

do material está na falta pessoal. Mas se analisada a qualidade dos releases, a 

quantidade de assessorias disponíveis no mercado e a disposição desses 

profissionais em emplacar seus assessorados, fica claro que a ampliação ou 

regionalização de um tema não usaria tantos recursos e nem tanto tempo da 

redação. Os jornais poderiam usar a força profissional das agências e dos 

assessores para dar um caráter único ao texto publicado em seu site ou jornal. Esse 

subterfúgio resolveria a questão textual, daria mais informações ao leitor, mas não 

solucionaria a questão de imparcialidade.  

Por mais que os profissionais entrevistados tenham dito que o modo como os  

release são redigidos auxiliam na produção de novos textos, inclusive contribuindo 

em questões como aspas e números, não há indícios de que realmente esses dados 

influenciem os textos regionais. Ainda é possível encontrar mais qualidade no 

material produzido pelas assessorias – já que não há adaptação do texto original – 

que nas páginas dos jornais e dos on line que contêm material próprio. Há, em 
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muitos casos, textos extensos, com mais de 2 mil caracteres, sem uma única aspas 

ou indicativo de fonte. Algo que parece feito por amador, mas é produzido por 

jornalistas que têm curso superior ou vivência na área.  

Identificar o real impacto de como o uso extensivo do release na íntegra 

repercute na produção e utilização do release no jornalismo regional é impossível 

em tão pouco tempo de estudo. A questão vai continuar aberta mesmo com o 

fechamento deste trabalho, mas a curiosidade em saber a resposta é algo 

imprescindível para compreender o futuro do jornalismo. Seja ele para o mercado do 

profissional ou para o consumidor.  

Cada vez mais o release ganha espaço e não somente na mídia do interior. 

Em jornais importantes da Capital do Estado é possível encontrar páginas e até 

matérias centrais feitas com o release, que se não está na íntegra, apresenta 

apenas a mudança do lead.  

Diferente do que citam muitos autores, a pesquisadora não concorda que o 

uso do texto da assessoria na íntegra seja benéfico para o assessor. Todo assessor 

é no fundo um jornalista e há com ele muitas outras informações que poderiam 

enriquecer o texto. Inclusive, com a sapiência de repórteres interessados, é possível 

dar até o outro lado e incentivar a imparcialidade que deveria ser característica dos 

veículos de comunicação. Este trabalho é apenas o começo de um estudo, que 

mantém como objetivo principal, estudar qual o impacto do uso do release na 

produção das pautas locais, na redação de textos, nos caminhos do jornalismo 

catarinense.  

 

 

 

 



23 

 

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE, Sérgio da Motta. O que há de errado com o jornalismo on line. 
São Paulo: Observatório da Imprensa, 2012. Disponível em < 

http://zip.net/bqmLKQ>. Acesso em: 15 nov. 2013. 

ALGERI, Carla. O local e o global: fatores que definem a pauta em dois jornais do 
oeste de Santa Catarina.Dissertação de Mestrado em Jornalismo. Florianópolis: 
UFSC, 2011.   

ARRUDA, Dárcio. Jornalismo regional é uma tendência que vem crescendo. São 
Paulo: Portal Imprensa, 2007. Disponível em <http://goo.gl/J2MKa>. Acesso em: 4 
mar. 2013.  

BASTOS, Helder. Jornalismo electrónico: internet e reconfiguração de práticas nas 
redacções. Coimbra: Minerva, 2000.  

BARBEIRO, Heródoto.  Crise e comunicação corporativa. São Paulo: Globo. 
2010. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1988  

BERGAMO, Alexandre, Jacques Mick, Samuel Lima. Quem é o jornalista 
brasileiro? Perfil da profissão no país. Florianópolis: UFSC. Disponível em 
<http://goo.gl/ZAFMt>. Acesso em: 15 abr. 2013. 

CARVALHO, Cláudia. Manual prático de assessoria de imprensa. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2009. 

CHAPARRO, Manoel Carlos. Pragmática do jornalismo. São Paulo: Summus, 
2007. 
CHINEM, Rivaldo. Assessoria de imprensa, como fazer. São Paulo: Summus, 
2003. 
CRUCIANELLI, Sandra. Ferramentas digitais para jornalistas. 2010 

CORREIO LAGEANO. CL+ Disponível em  <clmais.com.br>. Acesso em: 17 abr. 
2013. 

DIÁRIO DA CIDADE. Disponível em  < diariodacidade.com.br> Acesso : 17 abr. 2013 

DIÁRIO DO IGUAÇU. Disponível em  < redecomsc.com.br> Acesso em: 17 abr. 2013 

DORNELLES, Beatriz. Características do jornalismo impresso local e suas 
interfaces com jornais comunitários. Rio de Janeiro: Revista Alceu, 2003. 
Disponível em < http://goo.gl/Sough>. Acesso em: 2 abr. 2013. 

DUARTE, Jorge (Org.). Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia. 
São Paulo: Atlas, 2002. 

_______. Entrevista em profundidade. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Org.). 
Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2005, p. 62-
83. 

________. Comunicação pública: estado, mercado, sociedade e interesse público. 
São Paulo: Atlas, 2009. 

FERRARI, Polyana. A força da mídia social. São Paulo: Factash, 2010.  

http://zip.net/bqmLKQ


24 

 

________. Jornalismo digital. São Paulo: Factash, 2003.  

FONSECA JÚNIOR, Wilson Corrêa. Análise de conteúdo. In: DUARTE, Jorge; 
BARROS, Antonio (Org.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São 
Paulo: Atlas, 2005, p. 280-304. 

FREITAS, Cláudia Magnólia de Almeida. Ética no jornalismo digital. São Paulo: 
Brasil Escola, 2007. Disponível em < http://zip.net/brmLsp>. Acesso em: 11 mar. 2014. 

GALIEGO, Andreza. Jornalismo na era do release. São Paulo: Observatório da 
Imprensa, 2013. Disponível em < http://zip.net/bvmLBR>. Acesso em: 11 mar. 2014. 

KARAM, Francisco José Castilhos. Pesquisas do Objethos: jornalismo e 
ciberespaço. Objethos, 15 jun. 2010. Disponível em <goo.gl/ykv7e> Acesso em: 3 
mar. 2013.  

LIMA, Gerson Moreira. Releasemania: contribuição para o estudo do press release 
no Brasil. São Paulo: Summus, 1985.  

LOPES, Poliana. A importância da AI para os órgãos públicos: o caso da 
Prefeitura de Feliz. Novo Hamburgo (RS): Feevale, 2007 

MAFEI, Maristela. Assessoria de imprensa: como se relacionar com a mídia. São 
Paulo: Contexto, 2005 

MARCONDES FILHO, Ciro. Economia política do jornalismo. In: 
____________Dicionário da comunicação. São Paulo: Paulus, 2009. p. 207-210 

MCQUAIL, Denis. Teorias da comunicação de massa. Porto Alegre: Penso, 2012. 

MESQUITA, Mario. O jornalismo em análise: a coluna do provedor dos leitores. 
Coimbra: Minerva, 1998   

MELLO, José Guimarães. Dicionário multimídia: jornalismo, publicidade e 
informática. São Paulo: Arte & Ciência, 2003. 

MENEZES, Francisco. A comunicação, o social e o poder: cultura, complexidade 
e tolerância. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003. 

MORAES, Roque. Análise de conteúdo. Porto Alegre: Revista Educação, v. 22, n. 
37, p. 7-32, 1999  

MOHERDAUI, Luciana. Guia de estilo web: produção e estilo de notícias on line. 
São Paulo: Senac, 2007. 

PENTEADO FILHO, Roberto de Camargo. Assessoria de imprensa na era digital 
in DUARTE, Jorge (org.). Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: 
teoria e técnica. São Paulo: Atlas, 2003 p. 342-362. 

PEREIRA, Moacir. Imprensa e poder: a comunicação em Santa Catarina. 
Florianópolis: Lunardelli: FCC Edições, 1992.  

PEREIRA, Luciano Iuri; SILVA, Rafael Rodrigues; MARANGONI, Reinaldo. 
Webjornalismo: uma reportagem sobre a prática do jornalismo on line. Rio de 
Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2002. 

PINHO, José Benedito. Propaganda institucional: usos e funções da propaganda 
em relações públicas. São Paulo: Summus, 1990. 

SAVENHAGO. Igor. A hora e a vez da imprensa de proximidade. São Paulo: 
Observatório da Imprensa, 2012. Disponível em <zip.net/bbmLdm>. Acesso em: 7  

http://zip.net/brmLsp
http://zip.net/bvmLBR
http://goo.gl/ykv7e


25 

 

maR. 2014. 

SCHEUCH, Erwin. La entrevista em La investigación social. In: KÖNIG, René. 
Tratado de sociologia empírica. Madri: Tecnos, 1973, v. 1, p. 166-229. 

SCHMITZ, Aldo Antonio. Fontes de notícias: ações e estratégias das fontes no 
jornalismo. Florianópolis: Combook, 2011.  

SEABRA, Geraldo. Newsgames, games como emuladores de notícia: uma 
proposta de modelo de Jornalismo Online. Sete. 2009. Disponível em: 
<goo.gl/rK3VG>  Acesso em: 20 mar. 2013. 

TUCHMAN, Gaye. As notícias como uma realidade construída. In ESTEVES, J. 
P. (ed.). Comunicação e Sociedade. Lisboa: Horizonte, p. 91-104. 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

ANEXOS 

ANEXO A – Release “SC adota novo modelo para selecionar médicos 

residentes” 
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ANEXO B – Matéria “SC adota novo modelo para selecionar médicos 

residentes” 
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ANEXO C – Release “Dia 10 termina o prazo para parcelar o IPVA de veículos 

com placa final zero” 
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ANEXO D – Matéria “Prazo para encerrar o IPVA encerra-se nesta quinta-

feira” 
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ANEXO E – Release “Programa SC Rural levará internet e telefonia wirelles 

para famílias rurais em Catanduvas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F – Matéria “Comunidades rurais terão internet de graça” 
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