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2. Evite prosopopeia flácida
Os jornalistas são formados para escrever de forma clara e simples, evitando 
palavras rebuscadas ou termos técnicos sem explicação. Jornalismo não 
é redação oficial e não é literatura. É bem importante explicar suas ideias 
de forma simples. Caso seja necessário utilizar um termo técnico, explique 
o que ele significa para evitar mal-entendidos. Você pode usar, inclusive, 
alguns exemplos e comparações para ser mais exato. 

1. Are you ready?
Apesar de boa parte dos pedidos de entrevista serem em cima da hora, é 
importante que você perca um tempo para se preparar sobre o assunto. 
Faça um pequeno esquema do que gostaria de falar e do que você não pode 
esquecer. Tente imaginar quais perguntas o jornalista pode fazer e tenha 
uma reposta na manga. Isso vale também sobre o tipo de roupa que você 
está usando, como está o seu cabelo e a sua mesa de trabalho. Montar um 
pequeno cenário para a gravação de TV ou para as fotos é indispensável. 

Falar com o jornalista pode causar um certo frio na barriga para alguns. Para 
esclarecer melhor como funciona a “mente de um repórter”, o Departamento 
de Comunicação do Sindiauditoria preparou essas dicas para você.  A ideia é 
mostrar de forma simples como estar atento para não cometer erros e ser 
bem compreendido durante uma entrevista. Sem esquecer que o rádio, a TV 
e o jornal impresso são mídias diferentes e com características distintas.

3. Sem ciladas, Bino 
Seja positivo na sua entrevista, sem ser pretensioso ou arrogante. Utilize 
termos de forma clara e transparente e evite expressões clichês. Se a 
entrevista é para falar de um problema encontrado, não adianta negar o 
que todo mundo já sabe. O ideal é apresentar soluções e trazer o debate 
para o seu lado. Usando dados próprios ou informações de fontes terceiras 
(institutos de pesquisa, agências públicas...), apresente as soluções que serão 
utilizadas para resolver a questão. Evite fugir ou demonstrar desconforto. 
Caso seja necessário, você pode emitir sua opinião por meio de uma nota 
oficial, mas isso deve ser feito sempre em parceria com a sua assessoria. 
Aliás, o Ministério das Comunicações adverte: não atenda a imprensa sem 
antes conversar com a sua assessoria de imprensa. 



6. Alô, dona de casa!   
No rádio não temos os recursos de imagem e de texto o que dificulta a 
compreensão das pessoas que estão ouvindo a programação enquanto 
fazem outra atividade (dirigindo, trabalhando, fazendo faxina ou exercícios 
físicos...). O ideal é usar palavras simples, reforçar pontos importantes com a 
entonação da voz e repetir algumas vezes a mesma ideia para ser enfático. 
O rádio permite um bate-papo mais “informal” entre você, o apresentador e 
o ouvinte. O tempo médio de entrevista é de dois minutos. 

4. Aquele 1% vagabundo
Aproveite os minutos iniciais da conversa para conhecer um pouco o 
repórter e entender qual o objetivo da sua pauta. Nessa conversa você pode 
explicar o assunto e perceber quais são as intenções da matéria (criticar, 
pedir esclarecimentos, informar sobre atividade...). O que você não pode 
esquecer é que não existe informação em off para jornalistas, ele vai usar 
tudo que você falar para compor a matéria. Fale para um repórter somente 
o que você gostaria de ver publicado e assinado com o seu nome.

5. Cinco segundos de fama
Televisão é imagem, por isso estar bem apresentado e em um ambiente 
adequado é muito importante para a reportagem. Durante a entrevista, 
seja claro e conciso pois durante a edição da matéria eles utilizarão apenas 
alguns segundos da sua entrevista. A lógica é que o repórter explique o 
tema e você entra como um especialista apenas para reforçar um ponto.  O 
tempo médio de entrevista no ar é de 40 segundos. 

7. Fala que eu te escuto  
O jornal impresso já permite que você apresente melhor suas ideias, perca 
tempo usando exemplos e explicando bem o assunto. Os repórteres de 
redação geralmente têm mais tempo para conversar com você e precisam 
da informação mais completa possível para enriquecer o seu texto. Mas é 
importante saber quanto tempo o repórter tem disponível e com qual nível 
de profundidade ele vai tratar o tema. 
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9. Quebre o gelo
Seja cordial e gentil com toda a equipe técnica. Não se esqueça de saudar 
todos os integrantes da equipe (fotógrafos, produtores, cinegrafistas). 
Quebrar o clima com simpatia e educação, deixando o jornalista à vontade 
para fazer o seu trabalho, vai render bons resultados para as duas partes. Mas 
atenção: evite piadas que possam comprometer a sua imagem ou causar 
qualquer tipo de constrangimento. Não esqueça, o repórter merece respeito 
e profissionalismo como qualquer outra carreira.

8. Reforce conceitos importantes 
Durante uma entrevista você pode escolher algumas palavras-chave e 
conceitos que você gostaria de destacar. Isso ajuda a reforçar a importância do 
assunto e traz sempre a ideia central para a conversa. Se você vai apresentar 
o trabalho da Diag, por exemplo, você poderia usar como palavras chaves: 
auditoria interna, controle das contas públicas, melhoria da gestão pública 
ou auxílio ao gestor público. Não dá para ser muito repetitivo, claro, mas é 
importante reforçar o que você acredita que não pode ficar de fora.  

10. Visualizou e não respondeu 
Nunca deixe um jornalista sem resposta. A falta de informações abre espaço 
para a especulação e a distorção dos fatos. Ao se dar conta de um assunto 
ruim sobre você ou sua atividade, entre em contato com a assessoria 
de imprensa e elaborem juntos uma resposta. E se você for diretamente 
contactado por um repórter não deixe ele sem receber um retorno, mesmo 
que seja para dizer que você não está disponível no momento. 
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