
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

Release e geração de mídia espontânea: um estudo de caso do Projeto Visibilidade 

UFG1 

 
Luiz Felipe Fernandes NEVES2 

Daiana STASIAK3 

Roberta de Castro BASILE4 

Universidade Federal de Goiás, Goiânia, GO 

 

 

Resumo 

 

O artigo problematiza a apropriação do release pelas assessorias de comunicação, a 

partir de uma contextualização histórica e das formas como este instrumento é utilizado 

nas rotinas de trabalho. Aborda também a necessidade de se adotar o release como parte 

de um planejamento estratégico, considerando-se os princípios do paradigma da 

interação comunicacional dialógica. Por fim, descreve as mudanças nas rotinas da 

Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás, estabelecidas no Projeto 

Visibilidade UFG. O foco do estudo de caso são as alterações nas formas de produção, 

envio e acompanhamento dos releases. A metodologia aborda a análise de dados 

quantitativos e qualitativos e permite concluir que as mudanças nos procedimentos 

aumentaram o interesse dos veículos de comunicação pelas pautas sugeridas. 

 

Palavras-chave: release; mídia espontânea; interação dialógica; Projeto Visibilidade. 

 

 

Introdução 

 As assessorias de comunicação de organizações, instituições ou pessoas têm à 

disposição uma variedade de técnicas que contribuem para dar visibilidade aos seus 

assessorados, sendo um deles o relacionamento com os veículos de comunicação. Um 

dos instrumentos utilizados para esse relacionamento é o release, definido por Duarte 

(2011, p. 305) como "[...] o material informativo destinado aos jornalistas para servir de 

sugestão de pauta". O autor mencionado acrescenta que a publicação desse material é 

feita de maneira gratuita pelos veículos de comunicação, no que se denomina mídia 

espontânea. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XVII Encontro dos Grupos de 
Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Faculdade de Informação e Comunicação da 
Universidade Federal de Goiás (FIC/UFG) e coordenador de Jornalismo da UFG, email: lffernandes08@gmail.com. 
 
3 Doutora em Comunicação (UnB), professora da Faculdade de Informação e Comunicação da Universidade Federal 
de Goiás (FIC/UFG) e coordenadora de Relações Públicas da UFG, email: daiastasiak@gmail.com. 

 
4 Relações Públicas, pós-graduada em Comunicação e Marketing (Faculdade Araguaia), servidora pública da 
Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás (UFG), email: robertabasi@gmail.com. 
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 De instrumento de transparência entre fontes e imprensa, o release teve seu uso 

banalizado tanto por assessorias de comunicação quanto por jornalistas – as primeiras 

inundando as redações com todo tipo de informação de seus assessorados e os segundos 

utilizando os textos na íntegra, sem reflexão ou questionamento. Tal realidade, analisada 

por diversos autores (DUARTE,  2001; KUNSCH, 1986; MONTEIRO, 2011; 

TORQUATO, 2002), e notadamente no estudo de Lima (1985), suscita o 

questionamento: o release ainda é um meio eficaz para despertar o interesse da 

imprensa pelos assuntos e sugestões de pauta de uma organização? 

 Nesse sentido, este artigo busca analisar as formas de relacionamento 

estabelecidas a partir dos releases no Projeto Visibilidade UFG, criado em 2014 pela 

Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás (Ascom/UFG). O projeto 

propôs uma série de mudanças nas rotinas de trabalho deste  órgão,  com base  em um 

planejamento  estratégico  de  comunicação que dedicou, entre outros aspectos, atenção 

especial aos modos de produção, envio e acompanhamento da publicação dos releases. 

A padronização de procedimentos, a organização da equipe e a adoção de critérios de 

noticiabilidade (WOLF, 1995), diante dos princípios do Jornalismo Científico 

(BUENO, 2012) e da Comunicação Pública (DUARTE, 2006), foram conceitos que 

passaram a ser adotados na elaboração de sugestões de pauta à imprensa. 

 Para o percurso analítico proposto, o artigo divide-se em três partes: a primeira 

apresenta uma contextualização histórica do uso do release pelas assessorias de 

comunicação e da sua banalização como instrumento de relacionamento com a 

imprensa. A segunda parte aborda o release dentro da visão do planejamento 

estratégico, sob o prisma do paradigma da interação comunicacional dialógica 

(OLIVEIRA; PAULA, 2007). Por fim, a metodologia dedica-se à descrição do Projeto 

Visibilidade UFG e das mudanças instituídas por ele, assim como à análise dos 

resultados. O estudo de caso tem como base a pesquisa documental (GIL, 2010) feita a 

partir dos relatórios de Auditoria de Imagem do projeto. Foram levantados dados 

quantitativos e qualitativos e avaliadas as práticas de produção e envio de releases e de 

relacionamento com os veículos de comunicação, e os resultados alcançados em termos 

de publicações espontâneas na mídia e fortalecimento da imagem da instituição. 
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1 Release: história, usos e abusos 

 A sistematização do campo profissional da assessoria de comunicação remete  

ao marco histórico instituído em 1906 pela declaração de princípios de Ivy Lee à 

imprensa norte- americana (DUARTE, 2011). Ao separar "anúncio" e "notícia" – ou 

"publicidade" e "informação" – o precursor das Relações Públicas enxergou "a 

possibilidade de instrumentalizar a imprensa para atingir a opinião pública, tanto com 

fins políticos como mercadológicos" (DUARTE, 2011, p. 304). O novo paradigma de 

relacionamento entre organizações e imprensa fez surgir na rotina das assessorias uma 

série de instrumentos, dentre os quais o release. 

 De acordo com Duarte (2011), o release surgiu no Brasil na metade do século 

XX como instrumento de divulgação de órgãos públicos, sobretudo no governo militar. 

No entanto, seu uso como comunicação oficial foi alvo de críticas, por sustentar um 

modelo de jornalismo "chapa branca", distante do interesse público. A redemocratização 

da década de 1980 fez com que as organizações passassem a utilizar o release para, por 

meio da imprensa, dar satisfações à sociedade, embora sua finalidade essencialmente 

informativa tenha sido descaracterizada. Conforme o autor, o release "vulgarizou-se no 

uso e nos objetivos de informar e tornou-se veículo de promoção para fins 

mercadológicos e de consolidação de imagem pública" (DUARTE, 2011, p. 306). 

 A pesquisa de Lima (1985) realizada em meados dos anos 1980 detalhou, já 

naquela época, a prática da chamada releasemania, fruto da burocratização da imprensa, 

extremamente dependente de suas fontes. 

 

[...] o processo de busca da informação começou a inverter-se, ou seja, 

ao invés do repórter ir diretamente à fonte, as fontes, representadas 

pelos inúmeros press- releases de assessorias, passaram a inundar as 
redações dos órgãos de Comunicação. A esse sem-número de textos 

de empresas privadas, órgãos governamentais e outras entidades, 

passou-se a denominar – iniciativa de alguns jornalistas – 
releasemania (LIMA, 1985, p. 45). 

  

 Lima (1985) considera que a utilização do release como notícia pronta relega a 

segundo plano o papel do jornalista de analisar e questionar a informação. A experiência 

de relacionamento da UFG com a imprensa goiana por meio do release exemplifica 

como essa prática ainda é recorrente. O release enviado pela Ascom/UFG no dia 14 de 

novembro de 2016 (Figura 1) foi reproduzido na íntegra, no mesmo dia, no site do 

Jornal O Hoje (Figura 2), sem assinatura ou qualquer referência à autoria do texto. 
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Figura 1 - Release enviado pela Ascom/UFG 

 

Fonte: Arquivo de releases da Ascom/UFG5 

 

Figura 2 - Notícia publicada no site do Jornal O Hoje 

 

Fonte: Jornal O Hoje6 

 

                                                
5 Disponível em: <https://www.ascom.ufg.br/n/93570-nanotecnologia-e-usada-para-o-tratamento-de-feridas- em-
diabeticos>. Acesso em: 19 jun 2017. 

 
6 Disponível em: <http://ohoje.com/noticia/cidades/n/126295/t/nanotecnologia-e-usada-para-o-tratamento-de- feridas-
em-diabeticos>. Acesso em: 19 jun 2017. 

http://ohoje.com/noticia/cidades/n/126295/t/nanotecnologia-e-usada-para-o-tratamento-de-
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 Exemplos como esse também são, em parte, reflexo da realidade do mercado de 

trabalho verificada atualmente: redações cada vez mais enxutas, profissionais com 

formação deficitária e exigência de divulgação rápida das informações. Tal situação 

mostra-se preocupante tendo em vista que os diferentes públicos de uma organização 

continuam sendo informados por meio dos veículos de comunicação, tidos como 

inevitáveis para que as organizações atinjam um grande número de pessoas (KUNSCH, 

1995). A indústria da comunicação seria, portanto, "a grande base de lançamento da 

opinião pública" (TORQUATO, 2002, p. 78). E isso ainda acontece, em grande parte, 

por meio do release. 

 Outro aspecto a ser observado é que, além de fazer com que as informações 

atinjam seus públicos, a utilização dos veículos de comunicação pelas assessorias 

também integra o processo de construção e consolidação de identidade e imagem das 

organizações. 

 

Mediante a promoção de acontecimentos e a produção de notícias para 

serem divulgadas pela mídia, as instituições inserem-se no espaço 

público, construindo não apenas uma representação de si mesma (mais 
conhecida por "imagem  institucional"), como também a realidade do 

campo em que atuam (MONTEIRO, 2011, p. 116). 

 

 Nesse contexto, a função do release faz com que os profissionais das assessorias 

de comunicação não estejam somente a serviço das organizações para as quais 

trabalham, mas também dos públicos que recebem suas informações via imprensa. "[...] 

ele [tanto o profissional de jornalismo como o de Relações Públicas] deve ter sempre 

em vista a responsabilidade social dos seus atos e os interesses da opinião pública" 

(KUNSCH, 1986, p. 127). Esta dupla responsabilidade reforça a necessidade de refletir 

sobre os usos do release como estratégia de divulgação institucional, dentro de uma 

perspectiva relacional e dialógica da comunicação, como será visto a seguir. 

 

2 O release no planejamento estratégico de comunicação 

 Kunsch (1992) propõe que a adoção do release por uma assessoria de 

comunicação deve fazer parte de um plano de  comunicação  integrada.  A autora  

enumera  as  etapas  deste processo: 

 

[...] estabelecimento de uma política global de comunicação; 

identificação e caracterização dos públicos prioritários; determinação 
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dos objetivos gerais e específicos de comunicação; definição das 
estratégias gerais da comunicação; formulação do ideário 

comunicacional (KUNSCH, 1992, p. 116). 

 

 Ao pesquisar 29 universidades brasileiras, Kunsch (2002) observou a 

inexistência de políticas institucionais de divulgação científica por meio de programas 

específicos. O estudo revelou que o release, entre outros instrumentos convencionais de 

comunicação, era usado sem planejamento e pouco rigor estratégico. Por entender que a 

informação científica exige um tratamento especial, a autora recomenda em sua 

pesquisa que as universidades criem um centro de comunicação científica, que integre o 

composto de comunicação da instituição de ensino. 

 Pensar o release de forma estratégica é, antes de tudo, superar paradigmas 

lineares e transmissionistas que ainda norteiam o trabalho de muitas assessorias de 

comunicação, voltadas tão somente para a funcionalidade e os resultados da 

organização. Os instrumentos de comunicação organizacional devem ser pensados sob a 

perspectiva do paradigma da interação comunicacional dialógica (OLIVEIRA; PAULA, 

2007), em que a comunicação é vista como um processo plural de troca entre atores 

sociais, sendo a própria organização um desses atores e a imprensa, um de seus vários 

interlocutores, estabelecendo assim um intercâmbio constante. Nesse sentido, "[...] a 

comunicação organizacional engloba políticas e estratégias elaboradas a partir dos 

valores e objetivos da organização numa dimensão articulada à gestão, às expectativas e 

demandas dos atores sociais com os quais interagem" (OLIVEIRA; PAULA, 2007, p. 

21). Portanto, nessa perspectiva o release deve ser adotado como uma estratégia de 

diálogo, não devendo apenas instrumentalizar o relacionamento da organização com a 

imprensa. 

 Em relação à produção técnica, Duarte (2011) explica que o release deve conter 

a estrutura jornalística padrão (título, lead7 e formato pirâmide invertida8), ser objetivo e  

oferecer um "gancho" que desperte o interesse do jornalista que o recebe. Os critérios 

que determinam o aproveitamento do release são: credibilidade, interesse do público, 

novidade, disponibilidade e exclusividade (DUARTE, 2011, p. 309-310). 

 

                                                
7 "O lead é o primeiro parágrafo de um texto jornalístico, um resumo introdutório do conteúdo. Geralmente, responde 
às perguntas principais: o que, quem, quando, onde, como e por que, sempre com base no que é mais importante" 
(DUARTE, 2011, p. 313). 

 
8 Estruturação da notícia de modo a colocar a informação mais importante no primeiro parágrafo e seguir com as 
informações consideradas secundárias. 
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O bom assessor de imprensa apresenta a informação de maneira 
embalada, prêt-a- porter, pronta para uso ou, pelo menos, para 

facilitar o trabalho na redação. Ele sabe que jornalista normalmente 

atua sob pressão de prazos, da concorrência e dos superiores e possui 

complicados mecanismos de avaliação e seleção do que será notícia e 
até tem dificuldade de explicar os critérios que determinam as 

escolhas, os chamados valores-notícia (DUARTE, 2011, p. 307). 

 

 Quanto ao conteúdo, a produção de releases deve se guiar pelos critérios de 

noticiabilidade, que é a "aptidão" de um acontecimento para ser transformado em 

notícia (WOLF, 1995). Compõem a noticiabilidade os chamados valores-notícia (news 

values). Trata- se de critérios práticos que permitem ao profissional de comunicação 

selecionar os acontecimentos a serem noticiados. Geralmente aplicado à lógica das 

redações de veículos comerciais, os valores-notícia podem ser levados para as 

assessorias de comunicação, na rotina de produção de releases. Monteiro (2011) 

recomenda, por exemplo, privilegiar valores- notícia como "novidade" (fatos novos, 

descobertas) e "atualidade" (fatos recentes). Outra orientação é utilizar a estratégia do 

newspeg, definido por Traquina (1999, p. 171) como "qualquer acontecimento da 

atualidade que legitima a noticiabilidade de outro acontecimento, assunto ou 

problemática". Datas comemorativas e aniversários de personalidades ou de 

acontecimentos são exemplos de newspeg. 

 Por sua vez, Torquato (2002, p. 89) propõe "substituir o envio de informações  

inoportunas, desnecessárias e desinteressantes por informações socialmente 

significativas". Já Kunsch (1996, p. 126) ressalta que, na produção do release, "deve 

predominar o bom senso, o caráter público da notícia e sua utilidade social".  Entre  

outros  problemas  comuns  do release estão "frieza – unilateralidade; ausência de 

exclusividade; enaltecimento – publicidade" (TORQUATO, 2002, p. 68). Nesse 

contexto, Monteiro (2011) acrescenta o risco da espetacularidade ou sensacionalismo 

jornalístico, que faz gerar sugestões de assuntos que criam expectativas que poderão não 

ser cumpridas. 

 A prática de enviar releases para os veículos de comunicação também passa pelo 

relacionamento que a assessoria de comunicação estabelece com os jornalistas. 

Torquato (2002, p. 88) pontua que "no trato com a imprensa, as relações devem ocorrer 

dentro de uma diplomacia de respeito e intercâmbio constante". Importante ressaltar que 

a aproximação entre assessor e profissional de imprensa deve ser pautada pelos 

interesses jornalísticos e de socialização da informação, excluindo-se benefícios 
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pessoais ou econômicos. Em sua pesquisa, Lima (1985) entrevistou profissionais de 

veículos de comunicação que admitiram conchavos, subornos e lobbies em favor da 

publicação de releases. 

 Por isso é que a atenção diferenciada dispensada aos veículos de comunicação 

por seu tamanho ou prestígio é prática condenada. Kunsch (1996, p. 126) ressalta que os 

assessores devem seguir "[...] uma política de imparcialidade com todos os meios de 

comunicação, tratando-se todos de forma igual, grandes ou pequenos". Já Monteiro 

(2011, p. 129) pondera que é preciso "[...] equilibrar o atendimento ao interesse público 

e às necessidades organizacionais de divulgação". 

 Outro erro comum na utilização do release pelas assessorias de comunicação é o 

seu envio indiscriminado. Duarte (2011) critica assessores e dirigentes que medem a 

eficiência de seus processos comunicacionais a partir do número de releases enviados e 

considera que este instrumento deve ser o mais personalizado possível. A prática atual 

mostra que esse cuidado não é tomado por muitas assessorias, ocasionando problemas 

de comunicação para as organizações. "O transtorno causado pelo excesso gera 

preconceito e irritação nas redações e faz com que muitos simplesmente ignorem as 

mensagens, deletando-as em bloco" (DUARTE, 2011, p. 318). 

 De forma a refletir sobre como os conceitos tratados podem se articular na 

prática, a última parte do artigo apresenta a descrição do Projeto Visibilidade UFG e as 

novas rotinas por ele instituídas na relação entre Universidade e imprensa. 

 

3 Projeto Visibilidade UFG 

 Para aperfeiçoar as rotinas de relacionamento com os veículos de comunicação e 

fortalecer as ações de divulgação científica, a Ascom/UFG criou, em outubro de 2014, o 

Projeto Visibilidade UFG. O objetivo inicial previa sistematizar ações de rotina que não 

possuíam um planejamento adequado, reorganizar atividades e equipes e criar 

mecanismos de acompanhamento e avaliação das ações de relacionamento com os 

veículos de comunicação. O projeto integrou as equipes de Jornalismo e de Relações 

Públicas da Ascom/UFG e estabeleceu quatro linhas de ação: produção e envio de 

releases; atendimento às demandas dos veículos de comunicação; clipping de notícias; e 

relatórios de Auditoria de Imagem. 

 Para normatizar os procedimentos, foram criadas planilhas para o registro 

padronizado das diferentes atividades, divididas em três eixos principais − Releases, 
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Demandas e Clipping − e um Mailing de Imprensa em constante atualização. O Projeto 

Visibilidade UFG ganhou identidade visual (Figura 3), usada no cabeçalho dos e-mails, 

que são disparados por uma conta específica (saladeimprensaufg@gmail.com). Os 

releases produzidos e as principais notícias clipadas passaram a ser disponibilizados no 

site da Ascom/UFG9. 

 

Figura 3 - Identidade visual do Projeto Visibilidade UFG 

 

Fonte: Ascom/UFG 

 

 Em relação à produção planejada de release, foram instituídos os seguintes 

procedimentos: a equipe, formada por jornalistas e relações públicas profissionais e 

estagiários, foi dividida em editorias, para o levantamento de pautas relacionadas à 

UFG; produção, por editoria, de dois releases por mês (exceto para os releases 

factuais); reuniões de pauta periódicas para socialização e discussão dos temas 

apurados; envio planejado de releases para os veículos de comunicação e 

acompanhamento por meio de follow up10. 

 Atualmente, integram o Projeto Visibilidade UFG cinco jornalistas, duas 

relações públicas, seis estagiários (três de Jornalismo, dois de Relações Públicas e um 

de Gestão da Informação) e uma assistente em administração, distribuídos em uma ou 

mais ações. As editorias para a produção de releases estão divididas em: Humanidades; 

Saúde; Inovação e Tecnologia; Meio Ambiente e Ciências Agrárias; Factual. Em 

reuniões quinzenais são apresentados os releases em produção, o processo de 

levantamento das pautas e a angulação e o enquadramento dos temas sugeridos. Nessas 

ocasiões também são socializados e discutidos os resultados obtidos junto à imprensa 

pelos releases enviados, as dificuldades na busca por fontes e os erros e acertos 

cometidos nas formas de relacionamento com fontes e imprensa. 

                                                
9 <www.ascom.ufg.br>. 

 
10 Prática de ligar para as redações para confirmar o recebimento do release e reforçar a sugestão de pauta. Segundo 
Duarte (2011), o follow up é condenado pela maior parte dos jornalistas, embora possa ser feito com discrição. 
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 Outro ponto a salientar foi o entendimento do release como canal dialógico entre 

a Ascom/UFG e os pesquisadores da instituição. Esse processo ocorreu a partir da 

análise das demandas jornalísticas obtidas pela Assessoria até o fim de 2014, pela qual 

foi constatada a carência de notícias e coberturas relacionadas às atividades de pesquisa 

e extensão da Universidade. Assim, a produção de releases, além de adotar os valores-

notícia básicos – novidade e atualidade –, passou a dar mais atenção às pesquisas 

científicas, obedecendo aos princípios do Jornalismo Científico, definido como "[...] o 

processo de circulação de informações de C&T&I [Ciência, Tecnologia e Inovação] 

formatadas para atender a uma audiência não qualificada, ou seja, o público leigo" 

(BUENO, 2012, p. 2). Para tanto, foi construído um Banco de Fontes com os contatos 

de professores, pesquisadores e técnicos-administrativos da Universidade, com suas 

respectivas áreas de pesquisa. A partir dele também são estabelecidos contatos para 

apresentação do Projeto Visibilidade UFG e para consultas sobre pesquisas em 

andamento e possibilidades de divulgação por meio de release. 

 Por fim, em se tratando de uma instituição federal de ensino superior, a produção 

de releases dentro do Projeto Visibilidade UFG, assim como em todas as rotinas da 

Ascom/UFG, baseiam-se nos preceitos da Comunicação Pública, que de acordo com 

Duarte (2006, p. 2) "[...] refere-se à troca de informações e influências entre agentes e 

atores sociais (governo, Estado e sociedade) sobre temas de interesse coletivo". Dessa 

forma, divulgar as pesquisas, atividades e eventos da Universidade, para além do 

necessário compromisso com a Comunicação Pública e com a socialização do 

conhecimento, é reconhecer o papel da instituição na comunidade e contribuir para 

consolidar seu potencial como agente transformador da sociedade. 

 

3.1 Principais resultados 

 Neste artigo, busca-se o estudo de caso para avaliar os impactos provocados 

pelos novos procedimentos adotados pela Ascom/UFG. Tal modalidade de pesquisa, 

segundo Gil (2010, p. 58), tem o propósito de "descrever a situação do contexto em que 

está sendo feita determinada investigação". O recorte temporal são os anos de 2015 e 

2016, período em que constam dados completos para comparação nos relatórios de 

Auditoria de Imagem do Projeto Visibilidade UFG. 

 A análise dos relatórios mostra que as demandas dos veículos de comunicação 

resultantes do envio de releases pela Ascom/UFG aumentaram de 238 em 2015 para 
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264 em 2016. Consequentemente, no mesmo período também foi registrado um 

incremento no número de notícias geradas a partir das sugestões de pauta enviadas à 

imprensa, que passou de 366 para 428. 

 Uma mudança fundamental relaciona-se aos assuntos oferecidos aos veículos de 

comunicação. Antes da implantação do projeto, a maior parte dos releases abordava 

temas factuais, como eventos, inscrições para processos seletivos, cursos e projetos de 

extensão. Em 2015, o foco foi a divulgação científica, obedecendo a divisão da equipe 

em editorias. Dessa forma, 38% dos releases daquele ano trataram das atividades e 

descobertas de pesquisadores de diferentes áreas de conhecimento da UFG. O Quadro 1 

apresenta os releases que obtiveram maior número de publicações na imprensa a cada 

mês do ano de 2015. Nota-se que, em sete dos 12 meses, as sugestões relacionadas a 

pesquisa foram as que mais geraram mídia espontânea. O desempenho só não foi 

semelhante nos meses em que houve assuntos factuais importantes. 

 

Quadro 1 – Releases do Projeto Visibilidade UFG que mais geraram mídia espontânea/2015 

MÊS TÍTULO DO RELEASE ASSUNTO/EDITORIA 

JAN Inscrições para o SiSU começam no dia 19 de janeiro Factual 

FEV Método desenvolvido na UFG utiliza borra de café para filtrar água 
Pesquisa/Inovação e 

Tecnologia 

MAR UFG abre concurso com 138 vagas para técnicos-administrativos Factual 

ABR Pesquisa da UFG aposta em células-tronco para a cura da cegueira Pesquisa/Saúde 

MAI Feira Agro Centro-Oeste Familiar deve reunir 10 mil pessoas Factual 

JUN Pesquisa da UFG aposta em células-tronco para a cura da cegueira Pesquisa/Saúde 

JUL 
Pesquisa aposta em plantas do Cerrado para controlar mosquito da 

dengue 
Pesquisa/Saúde 

AGO 
Em Goiás, ministro discute organização do revezamento da tocha 

olímpica e visita instalações esportivas na UFG 
Factual 

SET 
Microalga de água doce é potencial matéria-prima para produção de 

biocombustível 

Pesquisa/Meio 

Ambiente e Ciências 

Agrárias 

OUT 
Pesquisa busca contribuir para diminuição de interrupções no 

fornecimento de energia 

Pesquisa/Inovação e 

Tecnologia 

NOV 
Pesquisa inédita identifica características e locais de prostituição das 

profissionais do sexo em Goiânia 
Pesquisa/Humanidades 

DEZ 
Show de Pedro Baby encerra temporada 2015 do projeto Música no 

Câmpus 
Factual 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria de Imagem do Projeto Visibilidade UFG 
 

 A mudança editorial e a produção de releases com base em critérios mais 

rigorosos de noticiabilidade também fizeram com que as pautas sugeridas passassem a 

ocupar o primeiro lugar em assuntos mais demandados pela imprensa junto à 
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Ascom/UFG. O hábito dos jornalistas de procurar a Universidade para encontrar fontes 

a partir de temas diversos (um cientista político para comentar a sucessão presidencial 

ou um infectologista para falar sobre dengue, por exemplo) foi parcialmente substituído 

pela procura específica pelas pautas sugeridas e pelos pesquisadores da instituição. 

Dessa forma, as publicações espontâneas na mídia especificamente sobre pesquisas 

desenvolvidas na UFG aumentaram 27%, passando de 192 para 245 notícias entre 2015 

e 2016 (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Quantidade de notícias sobre pesquisas da UFG 

 

Fonte: Relatórios de Auditoria de Imagem do Projeto Visibilidade UFG 

 

 Outro indicador da qualidade dos releases foi a conquista de veículos nacionais. 

Em 2015, as sugestões de pauta oferecidas pela Ascom/UFG foram utilizadas na 

produção de reportagens do Jornal Nacional11 e do Jornal da Record12, por exemplo. Em 

2016, o lançamento do Open Zika – uma pesquisa mundial que pretende identificar 

possíveis medicamentos para combater o vírus Zika, coordenada pela professora da 

UFG Carolina Horta – foi destaque na imprensa nacional e internacional, a exemplo das 

Revistas Nature13, Forbes (Figura 4) e a rede de TV NBC14. Esta pesquisa, 

especificamente, gerou mais de 60 publicações em veículos de comunicação. 

                                                
11 "Pesquisadores descobrem utilidades para a borra de café". Disponível em: <http://g1.globo.com/jornal- 
nacional/videos/t/edicoes/v/pesquisadores-descobrem-utilidades-para-a-borra-de-cafe/4087261/>. Acesso em: 19 jun. 
2017. 

 
12 "Pesquisadores descobrem planta do Cerrado que pode   virar até etanol". 
Disponível em <http://noticias.r7.com/jornal-da-record/videos/pesquisadores-descobrem-planta-do-cerrado-que-
pode-virar- ate-etanol-09042016>. Acesso em: 19 jun 2017. 
 
13 "A  second  look:  Efforts  to  repurpose  old  drugs  agains  Zika  cast  a  wide  net".  Disponível  em: 
<http://www.nature.com.edgesuite.net/nm/journal/v22/n8/full/nm0816-824.html>. Acesso em: 19 jun 2017. 
 
14 "Fight Zika by making your smartphone into a supercomputer". Disponível 
em: <http://www.cnbc.com/2016/05/18/fight-zika-by-making-your-smartphone-into-a-supercomputer.html>. Acesso 
em: 19 jun 2017. 
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Figura 4 - Reprodução do vídeo que acompanha reportagem sobre o Open Zika 

 
Fonte: Site da Revista Forbes15 

 

 Por se tratar de um processo dinâmico, os procedimentos adotados pelo Projeto 

Visibilidade UFG passam por revisão constante. Uma ação acrescentada foi enviar ao 

pesquisador da Universidade a reportagem veiculada na mídia, resultado do release 

encaminhado. Busca-se, com isso, estreitar o relacionamento da Ascom/UFG com os 

pesquisadores da Universidade que servem de fontes para os releases. A experiência 

mostra que muitos professores, por desconhecerem o projeto ou por não se atentarem à 

necessidade de socializar o conhecimento produzido em uma instituição pública de 

ensino, acabam não divulgando seus trabalhos. 

 Outra iniciativa nesse sentido foi o lançamento, em maio de 2017, de uma 

campanha interna para sensibilizar os pesquisadores da UFG para a necessidade de 

divulgação dos seus trabalhos. O banner da campanha (Figura 5) ficou em destaque no 

Portal UFG e no site da Ascom/UFG e a descrição do projeto foi enviada por e-mail 

para todos os docentes. 

 

Figura 5 - Campanha de divulgação do Projeto Visibilidade UFG 

 
Fonte: Ascom/UFG 

 

 

                                                
15 "Your phone could help cure Zika – and TB, Ebola and other devastating infections". Disponível em: 
<https://www.forbes.com/sites/judystone/2016/07/27/your-phone-could-help-cure-zika-and-tb-ebola-and- other-
devastating-infections/#50638a666cb6>. Acesso em: 19 jun 2017. 
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Considerações finais 

 Pelos dados quantitativos e qualitativos observados, é possível afirmar que as 

mudanças nos procedimentos de produção e envio de releases instituídas pelo Projeto 

Visibilidade UFG foram capazes de aumentar o interesse dos veículos de comunicação 

pelas pautas sugeridas pela Ascom/UFG. Conclui-se, portanto, que o release, se adotado 

de forma estratégica e em uma perspectiva de diálogo e aproximação entre Assessoria, 

pesquisadores e veículos de comunicação, é uma importante e eficaz ferramenta de 

relacionamento na comunicação institucional. 

 Os profissionais das assessorias de comunicação de instituições públicas e, 

especialmente, de universidades, devem ter consciência de que seu trabalho vai além da 

busca pela projeção de uma imagem institucional positiva, ainda que este seja um 

objetivo importante e desejável. Além do já mencionado compromisso com a 

Comunicação Pública, instituições públicas de ensino superior têm o dever de prestar 

contas à sociedade dos resultados do investimento provenientes dos próprios cidadãos 

do país, enquanto contribuintes. 

 

Hoje, mais do que nunca, a universidade precisa se organizar e criar 
condições para que a sua produção científica chegue até a sociedade. 

E para isso ela tem de ser ponte entre os meios de comunicação e o 

receptor. Em síntese, esse é o seu papel. Com isso, lucra a sociedade e 
lucra a ciência. Pois, no momento em que todo o trabalho científico 

passar a ser mais transparente, certamente os projetos de pesquisas 

individuais e institucionais se tornarão muito mais pensados e 

avaliados (KUNSCH, 1992, p. 82). 

 

 Sabe-se que muitas assessorias de comunicação, sobretudo em instituições 

públicas, sofrem com restrições orçamentárias que limitam suas equipes e ações, 

impondo dificuldades para executá-las com eficiência. A iniciativa  da Ascom/UFG,  

entretanto,  mostra  que  é possível pensar a comunicação em um nível macroestrutural, 

reorganizando rotinas e atividades – das mais elementares às mais complexas. Com o 

estudo de caso do Projeto Visibilidade UFG, acredita-se ser possível projetar um 

modelo que possa orientar as ações das assessorias de comunicação de outras 

instituições, ainda que como simples inspiração, no sentido de adotá- lo (ou não), de 

adaptá-lo ou de aperfeiçoá-lo. 
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