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Como se preparer para uma entrevista,
seja para TV, rádio, jornal, revista…
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CONTEÚDO

- O que é mídia training?
- O que é assessoria de comunicação?
- Dicas práticas para agir com jornalistas
- Como agir em entrevistas para TV, rádio,

jornal e outros veículos de comunicação?
- Etiqueta profissional nas redes sociais
- Postura do atleta em espaço público e privado
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MÍDIA TRAINING

O Media Training é uma das ferramentas de comunicação mais 
eficientes para porta-vozes. Por meio desse treinamento é possível 
obter uma visão ampla dos processos de comunicação, dos 
bastidores da mídia e das intenções dos jornalistas, orientando a 
pessoa a encarar entrevistas e coletivas de imprensa sem cometer 
qualquer gafe e passando a mensagem que se deseja, de maneira 
assertiva.

Mais do que treinadores e atletas, profissionais do esporte são os 
porta-vozes de seus times e seleções, ou seja, a fala deles reflete a 
imagem do clube do qual fazem parte. Por isso, é essencial que além 
de falar corretamente, saibam falar de forma clara e objetiva para se 
relacionar amistosamente com jornalistas. Afinal, o bom 
relacionamento com a mídia proporciona aumento da credibilidade 
do profissional e da marca perante a sociedade.

O atleta é a imagem da equipe



ASSESSORIA DE IMPRENSA

A assessoria de imprensa é um serviço prestado à instituições –
clubes e equipes de esportes – que se concentra no envio frequente 
de informações jornalísticas, dessas organizações, para os veículos 
de comunicação em geral.

Esses veículos são os jornais diários, revistas semanais, mensais e 
especializadas, emissoras de rádio, agências de notícias, sites, 
portais de notícias e emissoras de TV.

A assessoria cuida da imagem da instituição perante esses veículos, 
toda a sociedade e empresas parceiras. Além disso, ela faz o 
gerenciamento de crise e clipping de material divulgado.

Por isso, a assessoria de imprensa não dá privilégios ou 
exclusividade a um determinado jornalista ou veículo de 
comunicação
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AFINAL, O QUE É NOTÍCIA?

Em geral, é aquilo que foge à ordem natural dos acontecimentos, é 
o que rompe a rotina. É um relato dos fatos atuais, de interesse e 
importância para a comunidade. Os principais atributos da notícia 
são: atualidade, interesse, objetividade, importância e facilidade de 
assimilação.

Notícias institucionais servem para serem “lembradas“ pela 
imprensa, para ampliarem sua presença nos veículos e, mais do que 
isso, para serem reconhecidas como referências.

Para atingir esses objetivos é necessário produzir textos 
informativos para divulgação jornalística, entre eles, sugestões de 
pauta, releases, informes oficiais ou comunicados.
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COMO AGIR COM JORNALISTAS

1 – Sempre saiba o assunto da entrevista que o repórter deseja fazer 
com você. Ao conceder uma entrevista sem saber o assunto corre-se 
um grande risco de ser pego de surpresa com perguntas 
constrangedoras ou, até mesmo, não saber responder sobre 
assuntos que você deveria ter domínio. A assessoria de imprensa 
pode lhe ajudar a levantar dados para repassar ao jornalista.

2 – Cinegrafistas e fotógrafos são responsáveis pela sua imagem, 
portanto, dedique a eles o mesmo tratamento dado ao jornalista. É 
infeliz o comportamento de cumprimentar apenas o repórter, 
esquecendo-se dos parceiros de trabalho como cinegrafista, 
iluminador ou motorista. Nem tente ser antipático com eles ou vão 
clicar um flagrante pouco atraente, como dedo no nariz, meia 
furada ou língua de fora.
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3 – O teor da matéria será divulgado da maneira como convier ao 
jornalista e ao jornal, sem a interferência direta de quem a sugeriu.

4 – Tenha o bom senso de não “falar mais que a boca”. Informações 
confidenciais não podem ser divulgadas até que haja liberação. Não 
é porque você é porta-voz que pode sair falando tudo que sabe. 
Diga só o que você está autorizado. 

5 – A linguagem rebuscada, com palavras “de dicionário“, pode 
transformar você num entrevistado arrogante. Ninguém é obrigado 
a saber o que você sabe. Quanto mais claro você for, a mensagem 
será entendida rapidamente pelo jornalista e pelo público.

6 – Não existe gafe maior de um entrevistado do que quando ele 
desconsidera a imagem do repórter de televisão e responde a 
pergunta olhando para a câmera, deixando o jornalista parecer um 
“segurador de microfone“. O que ocorre naquele momento é uma 
conversa entre o entrevistado e o entrevistador. O telespectador 
apenas assiste, ele não faz parte da conversa.
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7 – Não pegue no microfone. Leia de novo: não pegue no 
microfone. O aparelho é o equipamento de trabalho do repórter e 
serve apenas para captar sua voz. Não cometa esta indelicadeza ou 
vai parecer um “apresentador” de TV com o microfone na mão.

8 – Procure estar sempre com o uniforme de sua equipe (mesmo 
que a entrevista seja no treino ou na sua residência). Este é o 
momento que o patrocinador vai estar em evidência e é, 
justamente, este um dos motivos que ele patrocina sua equipe.

10 – Esqueça a “cola“. Nada de levar texto escrito para a entrevista. 
Não vai pegar nada bem você abaixar a cabeça para ler o roteiro. As 
respostas têm que ser espontâneas. Se você domina o conteúdo, 
relaxe. Uma explicação simplificada e objetiva é o que o 
entrevistador espera de você.

11 – O tempo médio de uma entrevista editada na TV é de 20 
segundos. Esse tempo é suficiente para dizer 85 palavras. O que 
pode variar de acordo com a velocidade da fala. Ou seja, você tem 
que contar a história no tempo certo. Fale sem rodeios.
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12 – Nunca diga à sua assessoria de imprensa que não quer dar 
entrevista. A negativa atrapalha o trabalho da assessoria de 
imprensa e coloca em risco a relação com os jornalistas. Em 
contrapartida, depois de adquirir a prática de dar entrevistas, 
controle-se para não virar papagaio de pirata (que aparece de 
qualquer jeito e ter os 15 segundos de fama).

13 – Seja claro ao conversar com o jornalista e nunca duvide da 
capacidade de entendimento dele. Caso perceba que não está 
sendo compreendido, coloque-se à disposição para esclarecer 
melhor. Nem todos os jornalistas são humildes o bastante para 
perguntar novamente o que não entenderam.

14 – Cuidado com as informações em Off. Há inúmeros casos de 
fontes que deram entrevistas em off e tornaram-se campeãs de 
audiência, portanto tome cuidado com o que disser. E não dê 
entrevistas sem comunicar a assessoria de imprensa.
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ENTREVISTAS PARA TV

1 – Saiba antes se é uma entrevista só com você ou um debate, o 
horário, se é ao vivo e qual o estilo do entrevistador.

2 – No dia D não se atrase: chegue 20 ou 30 minutos antes de 
começar. Tome um cafezinho, converse, sinta o ambiente.

3 – Cumprimente o entrevistador apenas com “Bom dia“, “Boa 
tarde“ ou “Boa Noite “.

4 – Comece a responder a pergunta olhando para o entrevistador, 
mas depois volte-se para a câmera. De vez em quando, olhe de novo 
para ele. Agora, se o programa focalizar vocês dois o tempo todo 
faça exatamente o contrário, olhando mais para o entrevistador.

5 – Posicione-se na cadeira sem rigidez, mas com elegância. 
Coloque os dois pés no chão ou cruze as pernas. Mantenha a cabeça 
levantada, mas sem exageros. Para não projetar uma imagem 
arrogante.
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6 – Não faça gestos exagerados e nem fique balançando as pernas 
ou se mexendo de um lado para o outro na cadeira giratória.

7 – Na TV, um semblante fechado serve para afugentar o público. A 
fisionomia tem que estar relaxada, natural e descontraída.

8 – Fale pausadamente e pronuncie bem as palavras. Evite o 
“aannnn.... aannn“, “né?” e ‘tá?” ou “tá entendendo?“.

9 – Pense mais na linha de raciocínio, sem se preocupar demais com 
as construções de frases, assim não perderá o foco.

10 – Não se mostre irritado com perguntas e ataques. Continue 
falando de maneira firme. Se não quiser discorrer sobre algum 
assunto específico, deixe isso claro antes de aceitar o convite. 

11 – Prepare-se para encerrar. Quando a entrevista estiver no fim, 
relacione as informações mais importantes que você quer transmitir 
e procure uma maneira de comunicá-la de forma mais objetiva 
possível.
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ENTREVISTAS PARA RÁDIO

1 – Tenha os pontos principais de sua mensagem em sua frente 
durante a entrevista e procure não sair do foco.

2 – Não negar ou evitar uma entrevista de rádio só porque ela não 
tem um prestígio de um grande jornal ou o glamour da televisão.

3 – Procure dar entrevista no estúdio. Você terá mais tempo e, é 
mais difícil para o anfitrião de ser desagradável com você. 

4 – Não tenha medo dos ouvintes que ligam para o programa e não 
reaja agressivamente com as observações negativas deles.

5 – Quando estiver no estúdio, pergunte ao produtor qual a melhor 
posição para você em relação ao microfone. Existem alguns 
microfones que você precisa quase tocar com a boca para melhor 
funcionamento. Já outros, você precisa manter uma distância de no 
mínimo 15 centímetros ou mais para obter bons resultados. 
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6 – Manter um copo ou uma garrafa de água próximo a você 
durante toda a entrevista.

7 – Não fale muito rápido, assim fica mais difícil para os ouvintes 
entenderem, já que eles não podem observar os seus gestos.

8 – Ao dar um endereço de site ou telefone, fale lentamente e repita 
duas vezes.

9 – Sarcasmo não funciona muito bem no rádio. Sorria quando 
estiver no rádio, pois ajuda a animar a voz.

10 – Se um ouvinte começar a criticar você repetidamente e o 
apresentador não intervém, apenas comece a falar com a voz calma.

11 – Alguns apresentadores podem ser cordiais antes da entrevista 
ou durante os intervalos, mas partir para o ataque durante a 
transmissão do programa. Nunca deixe um apresentador vê-lo 
tremer.
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ENTREVISTAS PARA JORNAL/REVISTA

1 –Aproveite isso para usar frases de efeito. Analogias, emoções, 
oposições, exemplos e frases com humor geram boas citações e 
frases de efeito.

2 – Os repórteres não gostam de escrever clichês, mas gostam de 
citar outras pessoas que usam clichês.

3 – Sempre conceda uma entrevista com uma perspectiva positiva.
A maioria dos repórteres não está tentando mostrar que você é mal. 
Eles só querem uma boa história para os leitores.

4 – Se você agir com culpa em torno da mídia, você será culpado.
Se você fez algo errado admita imediatamente.

5 – Se o assunto for algo que você prefere não falar, ainda assim 
você precisa conceder a entrevista. Caso contrário poderá sair uma 
matéria negativa sem citar a sua versão da história. 
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6 – Não pergunte que perguntas serão feitas. Isso tira a liberdade do 
repórter. Em vez disso, pergunte quais áreas serão abordadas; e, 
nunca peça para ver a matéria antes que ela tenha sido publicada.

7 – Não minta para a mídia. Assim, como seus amigos, colegas de 
trabalho e familiares, eles não gostam de ser enganados e a 
repercussão disso pode ser catastrófica.

8 – Você deve ser útil, interessante e citável. O repórter lhe 
entrevista para que sirva de referência no assunto abordado.

9 – O repórter precisa de você para dizer coisas que eles não 
podem.

10 – Se um repórter ligar pra você, não comece a falar de improviso 
naquele momento. Pergunte ao repórter qual é o prazo. Depois 
disso, junte informações e peça à sua assessoria entrar em contato.

11 - Você tem 0% de controle sobre as questões que são colocadas. 
Porém, você tem 100% de controle sobre as respostas dadas 
durante a entrevista
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12 – Saiba exatamente que assuntos irá tratar com os repórteres 
antes dizer qualquer coisa que você não quer ver na primeira página 
do jornal.

13 – Quanto mais você sair em entrevistas nos jornais, mais a 
televisão e o rádio vão querer entrevistar você.

14 – Nunca subestime o potencial que uma entrevista tem de 
prejudicar ou ajudar a sua carreira.

15 – Ocasionalmente, você pensa em ter uma conversa informal 
com um repórter. Você não vai ouvir nenhuma digitação ou vê-lo 
tomando nota, mesmo assim seus comentários ainda poderão 
acabar em uma matéria no dia seguinte. 

16 – Quando a mídia comete um erro sobre você, não pense que 
eles fizeram isso de propósito, que eles têm uma vingança contra 
você. Quando necessário, educadamente, e de forma sucinta (50 
palavras ou menos), escreva uma correção para o repórter ou para o 
editor em questão.
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ETIQUETA PROFISSIONAL NAS REDES SOCIAIS

A rede social é um espaço público. O que está na internet, está no 
mundo. Cada palavra, cada foto, cada link, faz parte de um perfil 
que você fornece para quem quer que seja. Por isso, o uso das redes 
sociais exige bom senso.

1 – Nunca falar mal da empresa ou de colegas e da comissão técnica
da equipe. Além de ser deselegante é prejudicial ao grupo

2 – Uso moderado de publicação e fotos

3 – Não poste fotos sensuais

4 – Não poste assuntos sigilosos da equipe

5 – Não poste “Ainda bem que não terá treina hoje” ou...

6 – Nunca publique fotos em que pareça embriagado ou em 
situações constrangedoras (isto vale também para marcação de 
fotos em que os amigos aparecem)
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7 – Evite falar de assuntos polêmicos

8 – Não cometa erros de português

9 – Referências sexuais e preconceituosas são proibidas

10 – Evite usar linguagem pouco educada ou usar a rede social para 
discussões, principalmente pessoais

11 – Não fale em nome da equipe (ela tem os canais e há assessoria 
de imprensa para isso)

15 – Não responda a críticas ou reportagens negativas sobre a 
equipe, pois isso pode gerar mais visibilidade para o assunto. Na 
dúvida, procure a assessoria de comunicação.
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COMO AGIR EM MOMENTO DE CRISE

O atleta e comissão técnica tem que estar preparado para lidar com 
jornalistas, em momento de crise, tendo sempre ciência de que eles 
irão investigar a fundo buscando informações. Para isso, saiba quais 
posturas a equipe deve ter para lidar com a situação:

1 – Não perder o controle ao ser questionado, ou desmentido

2 – Não mentir

3 – Não falar em off com nenhum veículo de comunicação

4 – Não dar privilégios a certos jornalistas ou veículos

5 – Não expor os envolvidos publicamente

6 – Conhecer os jornalistas para quem estiver concedendo entrevista

7 – Evitar entrevistas por telefone
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Comissão Técnica / Divulgação

Parceiros - colaboradores - patrocinadores



POSTURA EXTRA QUADRA E EM COMPETIÇÕES

A disciplina, o respeito e a dedicação são as grandes virtudes do atleta. 
Eis, a seguir, algumas posturas que atleta deve tomar, como membro de 
uma equipe:

1 – Cumprir o horário de treino, de jogo e do alojamento;

2 – Respeitar as normas do local para a boa imagem da equipe; o bom 
atleta não grita, não berra em espaço público e privado;

3 – Disciplina, respeito e foco nas competições;

4 – Estar sempre uniformizado em treinos e em viagem de competição;

5 – Não usar trajes extravagantes que expõem a atleta em situações 
casuais;

6 – Não beber publicamente nem frequentar lugares inapropriados, em 
momentos de folga;
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PARA QUEM QUER TER SUCESSO NO ESPORTE

Veja, a dica dada pelo técnico da equipe do Pinheiros/SP, Eduardo 
Gonçalves:

1 – Seja sempre o exemplo de dedicação, compromisso e disciplina. 
Não perca treinos por motivo nenhum, festas, shows…

2 – Não seja um atleta que “tenta fazer”, seja um atleta “que faça” 
acontecer.

3 – Voleibol é um esporte coletivo. Aprenda a ouvir os outros. Nem 
sempre a sua opinião é a mais importante; então saiba lidar com as 
derrotas e aprender com as mesmas.

4 – Não aceite a derrota, caso isso ocorra, treine mais e se dedique 
mais; não existe sorte, existe suor e trabalho.

5 – Aprenda a vencer, aprenda a ser um vencedor, se acostume a 
vencer, faça disso uma meta, não se satisfaça com a derrota, mas saiba 
perder e tire proveito disso.
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6 – Os treinos são sempre muito mais importantes e decisivos para o 
sucesso; os jogos são reflexos dos treinos.

7 – Tecnicamente, o bom atleta de voleibol executa os fundamentos 
com total controle das ações. “Colocar a bola aonde você quer faz total 
diferença”.

8 – Entenda o jogo, vivencie o jogo, uma das melhores formas de 
aprendizagem e aperfeiçoamento é assistindo a partidas de voleibol.

9 – Nos momentos decisivos, o foco deve ser sempre no acerto, a 
confiança faz a diferença. Fale muito em quadra, devemos nos 
transformar quando estamos treinando e jogando; não há espaço para 
timidez dentro de quadra.

10 – Não tenha medo do fracasso, isso é apenas um esporte, se torne 
um atleta cada vez mais corajoso e ambicioso, tenha total confiança em 
suas ações e em sua equipe. Conquistar títulos não tem preço, mas 
acima de tudo as sensações, experiências, amizades, dentro de quadra 
não aprenderemos em livro algum.
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Você é a sua própria imagem


