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A proposta da Assessoria de Imprensa do Salão do Encontro surgiu a partir das necessidades de planejar e 
executar ações midiáticas para divulgar os programas e projetos desenvolvidos pela ONG localizada em Betim 
(MG), acompanhamento profissional dos meios de comunicação durante as coberturas jornalísticas na instituição 
e promover a comunicação para o público interno do Salão do Encontro.  

Após conversas com a fundadora do Salão do Encontro, Dona Noemi Gontijo, e com a gerente de projetos da 
instituição, Lourdes Alves, foi realizado um diagnóstico sobre a imagem e repercussão do projeto social na mídia, 
constatando-se que – a divulgação do projeto social partia da imprensa, de forma espontânea e sem periodicidade. 
Com a falta de um assessor de imprensa que pudesse direcionar as estratégias de comunicação e desenvolver 
planos de ação, a instituição, por vezes, esbarrava em matérias e coberturas jornalísticas superficiais ou até mesmo 
equivocadas sobre o projeto social. 

Ao assumir a assessoria de imprensa em abril de 2009, a jornalista e pós-graduada pelo UNI-BH, Flávia Freitas, 
iniciou o planejamento das ações levando em consideração as ponderações mencionadas pelo assessorado. O 
primeiro passo foi fazer o levantamento dos veículos de comunicação de Betim e de Minas Gerais e da mídia 
especializada no terceiro setor. O objetivo era conhecer o perfil e, assim, iniciar o relacionamento e o envio de 
sugestões de pauta interessantes e atrativas para cada um deles. Com o levantamento da imprensa executado, 
passamos a direcionar semanalmente as sugestões de pauta, também conhecidas como releases, para os veículos 
de comunicação.

A internet é hoje uma das principais ferramentas de comunicação. A web possibilita a interatividade e um poder 
ilimitado de expansão e disseminação de informações. Para fortalecer a comunicação entre os parceiros, amigos, 
imprensa, clientes e visitantes do Salão do Encontro criamos o Boletim Eletrônico Semanal. O boletim é uma das 
ações mais eficientes para divulgar as ações da instituição, potencializar as vendas e também ser um mecanismo de 
prestação de contas para os apoiadores do projeto. Hoje, possuímos mais de 5 mil pessoas cadastradas em nosso 
mailing e já ultrapassamos a marca de mais de 140 edições produzidas. Com o layout atrativo, textos curtos e 
linguagem adequada ao perfil do Salão do Encontro, o boletim tem agradado ao público. 

Prova disso, é que recebemos o retorno do público que envia e-mails opinativos sobre as matérias e a solicitação de 
internautas interessados em recebê-lo. Um dos exemplos é o da empresária de São Paulo que nos encaminhou o e-
mail abaixo após receber o informativo: 

     “Flávia, Parabéns pelo Boletim e Resultados!!!! Se considerar conveniente, por gentileza transmita esta 
mensagem para a equipe. Aguardo o seu contato para continuidade da parceria na Cantinhos do Brasil, em São 
Paulo. Abraço.” Lenita Lopes.

O site do Salão do Encontro é constantemente atualizado. Criamos no espaço Notícias, o link do Boletim Eletrônico 
(com o arquivo desde a primeira edição). Criamos também o espaço de Publicações, no qual foram 
disponibilizados para download todas as produções feitas desde a implantação da assessoria de imprensa: Jornal 
Sonho Real 2 e Jornal Sonho Real 3, Volante do Salão do Encontro, Folder do Filhote. Em 2012, estamos produzindo 
o Jornal Sonho Real 4.   

As redes sociais são outras importantes ferramentas de comunicação na era digital. A inserção do Salão do 
Encontro começou com o twitter em setembro de 2009. Na página que permite a postagem de informações em 140 
caracteres são feitas as divulgações sobre as atividades, programas, cursos e visitas a instituição. Atualmente, o 
projeto social possui 267 seguidores e segue 135 pessoas e instituições. O twitter possibilita maior interatividade 
com os internautas, troca de experiências, sendo também uma vitrine para sugestões de pauta para imprensa e 
novos contatos. O facebook foi a segunda rede social em que houve a inclusão do projeto. A página tem alcance 
mundial e oferece espaço para postagem de notícias, informações, links, vídeos, fotos e comunicação em tempo 
real com sala de bate- papo, formato parecido com o MSN. Atualmente, o Salão do Encontro possui mais de 1.750 
amigos no facebook, grande parte composta por formadores de opinião, como jornalistas, assessores de imprensa, 
clientes em potencial, instituições culturais, sociais e do terceiro setor.  

Para promover a comunicação entre o público interno do Salão do Encontro, implantamos o informativo mural. O 
jornal mensal teve a sua 1ª edição em junho de 2009. São impressos 13 exemplares que são fixados nos quadros de 
aviso de cada setor. O objetivo é informar os profissionais e alunos da instituição sobre os acontecimentos e 
valorizar os beneficiados pelo projeto social. O Salão do Encontro atende mais de 1.200 pessoas e necessitava de 
um veículo de comunicação interno para informá-los sobre as notícias e ações.

INTRODUÇÃO

O Salão do Encontro vem conquistado respaldo, credibilidade e espaços contínuos nos veículos de comunicação 
de Minas Gerais e do Brasil. Ao contrário do que se constatava sobre a visibilidade esporádica vinda da 
imprensa, a instituição conquistou a confiança dos veículos de comunicação a partir do momento em que 
desenvolveu um trabalho profissional qualificado, atuando de forma responsável, específica e organizada. A 
assessoria de imprensa construiu a imagem da instituição de acordo com sua missão, metas, necessidades e 
interesses. Percebe-se, portanto, o estreitamento dos laços com as redações, que passaram a divulgar as ações do 
Salão do Encontro com conteúdo correto, informações especializadas, diversidade de assuntos e fontes.

A comunicação interna entre os funcionários por meio do Jornal Mural tem contribuído para informá-los sobre 
os assuntos que envolvem a instituição. Exerce também um papel relevante para a motivação dos funcionários, 
por meio do reconhecimento do trabalho que desenvolvem no projeto social. 

 O trabalho da assessoria de imprensa vem contribuindo de forma efetiva para a disseminação do Salão do 
Encontro. É perceptível as melhorias e benefícios trazidos para a instituição, com a conquista de novas parcerias, 
clientes e turistas. Com as repercussões positivas na mídia nacional reforçamos e mostramos para os atuais 
parceiros a seriedade e importância da instituição, sendo a comunicação um dos elementos fundamentais para o 
fortalecimento do trabalho social realizado. 

CONCLUSÃO
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VEICULAÇÕES

Os resultados positivos da assessoria de imprensa em três anos podem ser comprovados qualitativamente e 
quantitativamente (Segue levantamento de 2009/2012). 

20
09 ?Vídeo do Criança Esperança (Jornal Bom dia Brasil – TV Globo). Média 1'30”

?3 matérias na TV Globo Minas sobre o projeto “Artes de Minas” (Bom dia 
Minas, Radar MG, MGTV 1ª edição). Média 1'30”

?Duas notas coluna Mário Fontana (jornal Estado de Minas)

?Matéria página inteira jornal O Tempo Betim

?Coluna roteiro jornal Estado de Minas

?Coluna social O Tempo Betim

?Tempo Bom jornal O Tempo Betim

?Capa e Matéria O Tempo Betim

?Coluna social O Tempo Betim

?Divirta-se site Portal UAI

?Coluna social jornal Viverbem

?Coluna PCO Jornal Hoje em Dia e site

?Coluna social O Tempo Betim

?Capa e Matéria O Tempo Betim

?Coluna social jornal Viverbem

?Página inteira Eu Acredito jornal Hoje em Dia (citação)

?Coluna Tout Court Minas jornal Estado de Minas

?Matéria jornal O Tempo Betim

?Coluna social jornal Viverbem

?Matéria jornal Hoje em Dia

?Capa e duas páginas inteiras O Tempo Betim

?Matéria meia página Eu Acredito jornal Hoje em Dia

?Capa e página inteira O Tempo

?Página inteira Aqui Betim

?Coluna Paulo Navarro O Tempo

Veiculações 20
12 ?3 reportagens na TV Globo Minas – coluna Inovar, Renovar 

?3 notas da coluna social da Giselle Normand no jornal O Tempo Betim

?Matéria na página de cultura do Jornal O tempo Betim 

?Vídeos institucionais doados pelo empresário José Marcílio

?Divulgação na revista RIP

?Divulgação no blog do escritor Sérgio Fantini

?Entrevista com Dona Noemi no site Escritório de Histórias

?Reportagens da TV Betim

?Notícias no blog Comunique Bem

Veiculações
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20
09 ?Coluna social O Tempo Betim

?Coluna Raquel Faria O Tempo

?Capa e matéria página inteira Aqui Betim

?Nota O Tempo Betim

?Chamada do Terra de Minas (TV Globo)

?Reportagens no Jornal Visual, Emprego e Renda e Opinião Minas
(Rede Minas)

?6 reportagens no Jornal 53 (TV Betim)

?Coluna revista Filantropia

?Nota revista PQN

?Blog PCO jornal Hoje em Dia

?Matéria página inteira Revista Circuito das Gerais

?12 matérias página inteira site Criança Esperança

?Três matérias blog de Betim site jornal Hoje em Dia

?Capa e meia página Folha de Betim

?Matéria página inteira site Comunique-se

?5 matérias Jornal Betim (Capa e página inteira)

?Duas capas, duas colunas e duas matérias meia página Jornal da Mulher

?Página inteira Jornal da Mulher

?Página inteira blog vereador Marcos da Luz

?4 matérias Boletim Minc

Veiculações

20
11 ?Reportagem no programa Hoje em Dia (Record Minas)

Série Gente de Primeira 

?Reportagem no Programa Terra de Minas (Globo Minas) 

?Matéria página inteira no Jornal Hoje em Dia 

?Capa e meia página O Tempo Betim 

?Nota na coluna de Élder Martinho no jornal O Tempo

?Propaganda meia página homenagem do O Tempo Betim 

?Citação matéria de capa caderno Cultura Jornal Estado de Minas

?Capa e meia página Jornal Folha Vale do Paraopeba

?Matéria de capa página inteira Prazer em Ajudar jornal Estado de Minas 

?2 matérias página inteira Revista Betim Cultural 

?Matéria boletim do Minc

?Reportagens na TV Betim

?Notícias na Revista Betim Cultural 

?Notícias no blog Comunique Bem

Veiculações
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20
10 ?Duas colunas PCO Jornal Hoje em Dia e site

?Coluna social Aqui Betim

?Tema do programa Ação (TV Globo Nacional – duração 30 minutos)

?Tema do Globo Horizonte (TV Globo Minas – duração 25 minutos)

?Campanha publicitária gratuita em parceria com a TV Globo Minas.
(Mais de 20 inserções na programação)

?Reportagem Criança Esperança no Jornal Nacional
(TV Globo – duração mais de 3 minutos)

?Notícia “Entrevista com Letícia” no Jornal Hoje (TV Globo)

?Reportagem ao vivo para o programa Emprego e Renda sobre o projeto 
“Artes de Minas” (Rede Minas)

?Matéria O Tempo Betim

?Foto/legenda coluna Hit Aqui Betim

?Matéria com citação caderno Eu Acredito Jornal Hoje em Dia

?Coluna Tout Court Minas jornal Estado de Minas

?Chamada caderno Cultura O Tempo Betim

?Coluna Tout Court Minas jornal Estado de Minas

?Foto/legenda coluna Hit Aqui Betim

?Matéria página inteira O Tempo Betim

?Matéria citação Jornal Em Foco

?Citação coluna Mário Fontana Jornal Estado de Minas

?Coluna Hit Aqui Betim

?Matéria O Tempo Betim

?Matéria Jornal Em Foco

?Matéria Caderno Trabalho e Formação Profissional Jornal Estado de Minas

?Matéria Caderno Esportes Jornal Hoje em Dia

?Matéria O Tempo Betim

?Citação coluna Anna Marina Jornal Estado de Minas

?Capa e meia página Jornal O Tempo Betim diário

Veiculações

20
10 ?Matéria página inteira Jornal O Tempo Betim

?Capa e matéria página inteira Aqui Betim

?Capa e meia página Jornal O Tempo Betim

?Nota Jornal O Tempo Betim

?Coluna Paulo Navarro O Tempo

?Duas matérias página inteira Aqui Betim

?4 Reportagens mensais no Jornal 53 (TV Betim)

?11 matérias site Criança Esperança

?Capa e matéria página inteira Revista Encontro

?Matéria página inteira Revista Betim Cultural

?Matéria Jornal Folha de Betim

?Matéria blog de Betim no site do Jornal Hoje em Dia

?Matéria site deputado Rômulo Veneroso

?Foto/legenda produto Revista Filantropia

?Notícia site PQN

?2 notícias boletim Minc

?Matéria relatório Fiat Relacionamento com a Comunidade

?Reportagem do projeto Antenados (Missão Ramacrisna)

?Vídeo produzido pelos alunos de relações públicas (PUC Minas)

?Reportagens para o programa Betim É Mais
(Prefeitura de Betim exibido na TV Betim) 

Veiculações


