
Noções Básicas para Capacitação de Fontes e Porta-Vozes

30/01/2018

das 8:30 às 12:00

Realização: Ascom/Cogepe em parceria

com a Escola Corporativa da Fiocruz

FIOCRUZ



Gestores da Cogepe e dos SRHs das 
unidades



Preparar e capacitar porta-vozes:

- para compreender melhor a dinâmica da mídia.

- Para falarem em entrevistas de maneira mais 
eficiente.



Em virtude de uma maior demanda de vídeos que 
serão gravados durante as atividades de comunicação 
interna no âmbito da Cogepe. Porém, pretendemos 
estender o público-alvo, oferecendo esse aprendizado 
também  aos SRHs.



Entrar no mundo da comunicação é uma necessidade imposta pelo 
capitalismo informacional do século XXI. A missão de um media 
training é conduzi-los em segurança por este caminho, para que se 
possa decifrar monstros que possam surgir. 



“Treinamento para a mídia. Programa de treinamento voltado principalmente para 
diretores e porta-vozes de empresas e instituições diversas, com o objetivo de 
prepará-los para o relacionamento adequado com a imprensa.”(Dicionário da 
Comunicação- Rabaça e Barbosa)

“Atualmente, o termo designa cursos encomendados pelas assessorias de 
comunicação, com o objetivo de otimizar o contato das fontes da empresa com a 
mídia. Contempla “sabatinas”, laboratórios diversos e palestras conceituais, que 
municiam as fontes com dicas e conhecimentos básicos para o relacionamento com a 
mídia. (Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia- Org. Jorge Duarte )



 O mídia training prepara para que o entrevistado possa responder as 
perguntas da entrevista com mais segurança, saiba lidar com a 
linguagem e características dos diferentes tipos de veículo e se a 
adaptar a cada circunstância. 

 Configura-se um treinamento que é necessário para QUALQUER 
PESSOA QUE SE EXPÕE publicamente e quer desempenhar esse 
feito com clareza e precisão. É importante que sejam abordados no 
treinamento gestos, olhares, dicção, postura e expressão oral e 
corporal. Tudo isso contribui para que passem informações com 
clareza, precisão e confiança. 



“Com a internet, todos podem estar na mídia”;

“O vídeo é o formato de maior potencial na atualidade”...

“A informalidade nas redes sociais é pura ilusão. Os melhores 
comunicadores são aqueles que estão melhor preparados”. 



 A entrevista é a base do noticiário jornalístico e para realizá-la o 
jornalista precisa dialogar, ver, sentir, questionar, provocar, registrar, 
ouvir e discordar quando necessário. 

 Nem todos estão dispostos a aparecer no vídeo. Fatores como medo 
do ridículo, perfeccionismo exagerado, timidez, excesso de 
autocrítica, baixa autoestima e mágoas de experiências passadas 
malsucedidas podem quebrar o ânimo de algumas fontes. O medo 
do ridículo atrapalha muito a comunicação e impossibilita que a 
pessoa se solte mais e consiga dar o melhor recado que se propõe. 



 Para construir uma reportagem, o jornalista precisa de uma fonte. Precisa da sua 
participação. Sem fonte, não há notícia. Por isso o jornalista que você conte fatos, 
dê testemunhos e sua opinião para que as reportagens possam ser desenvolvidas 
e divulgadas.

 Fonte é a pessoa que tem uma notícia para dar. Sem fontes, não há jornalismo, não 
há notícia. 

 Se o jornalista te procura, é porque você é um bom informante e está em um lugar 
estrategicamente importante. 

 Logo, você é um ator social, que, além de exercer sua profissão diária, contribui 
para a divulgação de notícias.



 A fonte ideal é aquela que acumula reputação, credibilidade e sensibilidade para o 
interesse público. Que possui habilidade para de fornecer notícias exclusivas e 
interessantes. 

 Não se impressione se o jornalista checar com outras fontes uma notícia passada 
por você. O jornalista tem o dever de duvidar sempre.

 Se você quer se tornar uma fonte permanente de notícias, não se esqueça nunca 
de manter a transparência, a originalidade e a humildade.

 Não seja estrela. Seja acessível.





 A capacitação ajuda as fontes a atender os jornalistas, pode 
incluir a elaboração de mensagens-chave e formas de abordar o 
assunto, fornecimento de subsídios (perguntas & respostas, 
briefing, documentos de posição, sínteses), algum tipo de 
simulação e orientações específicas.

 Exercícios de expressão oral e corporal fazem parte deste 
treinamento e podem contribuir para um melhor desempenho 
da fonte no momento da entrevista. Esse trabalho (de expressão 
oral e corporal) é composto por técnicas que ajudam o media 
training a desenvolver a postura do porta voz .



Os exercícios são importantes para serem praticados antes
da exposição em público para o momento de uma coletiva
de imprensa, entrevista ou qualquer outra forma de
exposição na mídia.

É importante a fonte estar bem preparada e com segurança
para transmitir de maneira eficiente as ideias de seu
setor/área ou mesmo da instituição como um todo. O ideal é
que seja uma fala mais natural, em estilo de conversa,
porém dotada de argumentação, conceitos e explicação
clara.



 A roupa deve ser discreta a ponto de não desviar a atenção do telespectador do 
conteúdo da entrevista para detalhes como brincos, prendedores de gravatas, 
bottons, gravatas berrantes, etc.

 Cuidado com roupas femininas extravagantes ou joias brilhantes e em profusão. 
Elas confundem a atenção do telespectador. Use acessórios simples.

 Evite também prendedores de gravata, abotoadura brilhante, braceletes, enfim, 
objetos que podem tirar a atenção do telespectador do que você vai falar. 

 O ideal é que os homens estejam sempre de paletó e gravata; mulheres, com 
roupas discretas, sugerimos um tailleur. Obviamente, pessoas que são identificadas 
com outros trajes, como uniformes, ou hábitos, devem usá-los.



 Listras finas ou padrões em xadrez podem ativar uma vibração visual eletrônica 
que os técnicos chamam de “batimento”. Por isso, não é recomendado.

 O penteado deve ser atual, mas não deve ser exótico, chamativo, anticonvencional, 
sob pena de despertar a curiosidade do telespectador, que comenta o estilo, o 
cabelereiro, a cor e dificulta a atenção sobre o que está sendo dito pelo 
entrevistado. 

 É conveniente chegar ao estúdio barbeado. Facilita a maquiagem e permite uma 
visão mais clara do rosto. 

 As mulheres são bem-vindas com sua maquiagem do dia a dia, mas deve ser 
retocada, se possível, bem antes da entrevista. 

 -O uso do pó é uma exigência técnica para que as pessoas não “brilhem” no ar, ou 
seja, provoquem reflexos. 





 Uma boa dicção é indispensável para ajudar a prender a atenção do telespectador 
sobre o tema da entrevista. 

 Por isso, as pessoas que não conseguem falar de forma compreensível e agradável 
devem fazer sessões de fonoaudiologia. Uma voz forte e agradável ajuda a montar 
uma imagem positiva das pessoas. 

 O ideal é relaxar a voz para que ela tenha melhor amplitude.

 É preciso manter a calma. Não precisa exagerar, basta aparentar tranquilidade. 

 Lembre-se que o microfone é sensível. Basta falar normalmente.

 Não fique na ânsia de falar muito e rapidamente para aproveitar o tempo. É contra 
produtivo. 

 Alguns programas de televisão muitas vezes não convidam determinadas pessoas 
por causa da dificuldade de fala. Temem que o público não entenda o que está sendo 
dito e mude de canal. 



 A boa postura do corpo e o controle da respiração também contribuem para uma 
boa voz na televisão. 

 Cuidado com o cafezinho doce. Pode dar coceira na goela e atrapalhar.

 Cuidado com o tom de voz. Há um ideal para cada situação, portanto, o tom usado 
para comentar uma festa ou uma conquista da empresa não é o mesmo que se usa 
para falar de acidentes, aumento de preços, etc. 

 Não feche os olhos ao pronunciar palavras difíceis.

 Algumas deficiências podem ser corrigidas com vários exercícios, como leitura 
em voz alta ou, em alguns casos, com a ajuda de um fonoaudiólogo.

 Faça exercícios em casa com o microfone do karaokê ou com uma hand cam e 
grave sua voz e imagem. 



 Serão realizados exercícios de 
expressão oral

(respiração, ampliar a articulação, 
projeção, dicção e entonação)

Participação do fonoaudiólogo Reinaldo 
Lopes 



 Mantenha sempre uma postura ereta na cadeira do entrevistado. Descontrair não 
significa deixar o ombro tomar conta da telinha e passar uma impressão de 
desânimo. Não ria demasiadamente.

 Jamais ponha a mão no microfone. Mesmo se for o microfone manual do repórter. 
Jamais segure o microfone junto com o repórter. É função dele, não sua. 

 Verifique se a cadeira está na altura de suas pernas e procure não encostar no 
espaldar. Não vire a cadeira giratória de um lado para o outro. 

 Se lhe oferecerem uma poltrona, procure ficar o mais equilibrado possível, não se 
apavore da maciez para se jogar para um lado ou outro. Procure sempre o prumo. 
Poltronas induzem pessoas a se esticarem e no ar parece que estão deitadas. 

 Sente na ponta do paletó para não ficar uma “corcunda” no seu ombro.



 Acomode-se confortavelmente na cadeira, solte os músculos, fique calmo e respire 
devagar. Não permita a aceleração da respiração, pois além de provocar suor, 
ajuda a intranquilizar a pessoa. Mantenha a coluna ereta.

 Fique relaxado e seguro. Você é o especialista sobre o tema que vai ser abordado. 
Se o local for uma bancada, apoie a mão na mesa, porém sem ficar crispando os 
dedos ou rodando o anel. 

 Nunca se curve para a frente, dá a impressão de agressividade e os ombros se 
encolhem, diminuindo sua imagem na tela. 

 Evite bater na mesa. O som é amplificado e estoura no ar. Se o microfone for de 
pedestal, unidirecional, antes da entrevista pergunte a um técnico qual é a 
distância ideal para falar, Se você aproximar muito, dá “puff”, se se afastar muito, 
corre o risco de sua voz não ser captada. Jamais bata no microfone para saber se 
ele está funcionando. Isso é problema da técnica. 



 Cuidado com o microfone. Verifique se ele não raspa na sua roupa; o ruído pode 
arruinar a entrevista. Ao fazer gestos, cuidado para não bater no microfone de 
lapela. 

 Beba água antes de a entrevista começar, mesmo que o copo esteja ao alcance de 
sua mão o tempo todo. Ou deixe para o intervalo. Tomar um gole entre uma 
resposta e outra pode levar o entrevistado a tossir, em vez de falar. 

 Se você tem uma caneta estereográfica, deixe- a em casa e no bolso. Não fique 
apertando e soltando a ponta. O tique-taque sai no áudio do vídeo.

 Deixe suas anotações ao alcance da mão. Papel-toalha também, caso você comece 
a suar com as luzes ou com o clima ou nervosismo. 

 Não faça trejeitos com a boca JAMAIS. Procure reprimir tiques como apertar lábios 
ou molhá-los com a língua. 



 A mímica é outro recurso que precisa ser usado com moderação. Ela é bem-vinda 
quando usada como um recurso natural, como usamos no dia a dia. 

 Uns gesticulam mais, outros, menos, mas deve-se conter o exagero apenas como uma 
maneira falsa de atrair a atenção do telespectador. 

 Use a gesticulação normal como se não estivesse no ar. Determinados gestos chegam 
a ridicularizar o entrevistado, como o de pôr e tirar os óculos várias vezes. Algumas 
pessoas, inconscientemente ficam mexendo na pulseira do relógio, estalam os dedos, 
limpam as unhas, puxam as mangas do paletó, etc. C

 Cuidado com o extremo de molhar o dedo na língua para virar páginas de um livro ou 
caderno de anotações.

 Evite fazer caretas, língua molhando os lábios, mãos no nariz, nos olhos, etc. O 
semblante é a parte mais expressiva na tevê. 

 Ela externa os sentimentos que passam na nossa mente e é um ótimo indicador de 
coerência e sinceridade do que está sendo falado. Não se pode passar uma fisionomia 
de indiferença se o assunto é de alegria ou de tristeza 



 Expressão corporal (postura, gestualidade...)

Relaxar o corpo e aliviar as tensões

- Serão realizados alguns exercícios corporais 
com nossas fisioterapeutas do Nust/CST



 A câmera se posiciona diante do entrevistado na posição frontal. Ela é regulável. 
Observe se ela está um pouco acima da linha dos seus olhos, que é a posição 
correta. Se sentir que tem que baixar a cabeça para olhar na lente, pela ao 
cameraman que levante um pouco a câmera. Não se acanhe, isso é normal entre os 
profissionais de tevê. 

 Pergunte ao entrevistador para onde você deve olhar. Se não obtiver resposta, 
procure olhar diretamente para a lente da câmera. É lá que está o telespectador 
com o qual você quer falar, passar sua mensagem. Olhe fixamente para ele, nos seus 
olhos, representados pela lente.

 Não se disperse durante a entrevista. Não fique olhando para os lados, nem pra 
outras situações que estejam acontecendo no momento da entrevista, perto de você. 
Procure se concentrar nas perguntas e nas respostas que dará. 



É recomendável a produção de documentos de 
referência sobre os temas das entrevistas, que podem 
ser:

Perguntas & Respostas (Q&A)

- “Position Paper”

ou

- “Briefing” 

(que são elaborados pela equipe de comunicação)



 Se você não sabe quanto tempo vai durar a entrevista, planeje antes quais ideias 
mais importantes cabem no espaço.

 Coloque-se na posição do telespectador e avalie se o que você fala pode atrair a 
atenção dele. 

 Antes da entrevista, diga ao repórter, com muito jeito, como se pronuncia seu nome. 
Se necessário, repita com delicadeza. Se for o caso, soletre seu nome. 

 Não se preocupe em esconder o seu sotaque. Todo mundo tem um. Sotaques 
regionais devem ser preservados.

 O conteúdo que você possui deve ser compartilhado de um modo natural, autêntico, 
no tom mais coloquial possível. 

 Dê inflexão nas palavras-chave do assunto sobre o qual você está discorrendo para 
chamar a atenção do telespectador. 



 Não repita duas ou três vezes a mesma frase para dizer a mesma coisa. Se ela for 
clara, direta e didática os telespectadores entenderão na primeira vez. 

 Procure usar uma linguagem que o público entenda. Seja didático. 

 É preferível não decorar as repostas. Você é especialista no assunto, não o 
jornalista. Ele não vai lhe perguntar nada que você não saiba com tranquilidade. 
Ele representa o público leigo que está assistindo ao programa

 Faça algumas anotações em um bloco. Elas serão úteis se, na hora H, der um 
“branco”. Não se envergonhe de usá-lo no ar. 

 Seja claro em suas palavras. Não se esqueça que sua audiência é heterogênea. 



 Números devem ser arredondados. Esqueça os números que vêm depois da 
vírgula, a não ser que sejam imprescindíveis.

 Uma entrevista com “causos”, “cases” e “historietas” é muito mais gostosa de 
acompanhar do que apenas uma conversa conceitual.

 Inicie suas respostas com fatos contundentes, interessantes, curiosos, novos e de 
interesse

 Só use siglas se forem aquelas que até a vovó é capaz de entender, tipo INSS ou 
OTAN. Fora isso, não diga. Se disse, imediatamente explique o que ela significa. 

 Não queira dizer mais palavras do que cabe em determinado espaço de tempo. É a 
lei da física da comunicação: não cabe.



 A conversa deve ser informal e agradável

 Seja claro e conciso.

 Não se deixe se envolver pela linguagem técnica da sua profissão. Se tiver que usar 
um termo técnico, explique imediatamente o que ele significa.

 Não use baixo calão. Evite também expressões ruins de ouvir, os cacófatos, como 
“imputa, nunca ganha, conforme já...

 Não se desculpe por não saber falar sobre determinado tema. É melhor dizer 
diretamente o que não sabe e pronto. 



 É bom ficar claro que um gestor, quando dá entrevista, não fala por si mesmo. Tudo 
que ele disser é entendido como a posição da empresa que ele representa. 

 Para interromper o entrevistador, espere que ele faça uma pausa, a não ser que 
algo muito grave esteja sendo dito contra você ou contra a instituição que você 
representa. 

 A adjetivação excessiva ou inadequada enfraquece a qualidade e o impacto da 
informação. 

 Substantivos fortes e verbos na voz ativa reforçam a densidade da ideia que se está 
querendo comunicar

 Cuidado com a concordância verbal e nominal

 Evite o uso indiscriminado dos pronomes pessoais: ele; ela. Só diga quando o 
telespectador puder ter certeza do que se trata.



 Evite redundâncias. Ex: “há um ano atrás”

 Telefones, endereços e e-mails devem ser sempre repetidos para que o 
telespectador possa anotá-los.

 Em dúvida, procure substituir palavras difíceis por palavras fáceis. Se for 
imprescindível, explique em outras palavras. Seja didático: se precisar, repita a 
explicação. 

 O uso dos pronomes possessivos seu, sua, seus e suas pode causar confusão para 
quem acompanha o noticiário jornalístico.  Melhor usar “dele”. 

 Gírias vulgarizam a entrevista e não devem ser usadas. 

 Evite o uso de mesóclises, porque é de difícil leitura. Prefira próclises, que são 
mais coloquiais, ou seja, em vez de “poder-se-ão”, é melhor “poderá”; em vez de 
machucou-se, se machucou. 



 Gírias vulgarizam a entrevista e não devem ser usadas. 

 Evite o uso de mesóclises, porque é de difícil leitura. Prefira próclises, que 
são mais coloquiais, ou seja, em vez de “poder-se-ão”, é melhor “poderá”; 
em vez de machucou-se, se machucou. 

 Ler palavras no singular é mais fácil do que no plural. Erra-se menos. Plural 
só quando for inevitável. 

 É preferível usar presente e futuro composto no lugar do futuro simples



são conceitos ou afirmações que a fonte enfatizará 
durante a entrevista, buscando esclarecer, conhecer ou 
destacar. 

O recomendável são, no máximo, três e costumam ser 
definidas com a equipe de comunicação. 

As mensagens devem ser claras, relevantes, 
consistentes, memorizáveis e concisas. 



Elas são preparadas previamente para serem inseridas e 
compreendidas no contexto da entrevista. 

Devem ser baseadas na preocupação ou necessidade de 
informação do público e costumam ser resumidas em 
palavras-chave e definidas com o auxílio de informações 
de suporte (frases de efeito, argumentos, fatos, dados, 
casos, exemplos, detalhes adicionais), utilizadas segundo a 
oportunidade para esclarecer, enfatizar, destacar o que se 
deseja.



 Cada participante receberá uma pergunta referente à sua área de 
atuação, que poderá/poderia interessar aos jornalistas 

 Cada um pegará sua pergunta e fará um esboço de sua resposta 
criando 3 mensagens-chave. Cada mensagem-chave deve ser 
resumida em palavras-chave que ajudarão o entrevistado a 
desenvolver naturalmente sua resposta.

 3 ou 4 participantes virão à frente para gravar sua resposta diante 
das câmeras. Nesta ocasião, erros e acertos serão apontados pela 
equipe de comunicação. 



Uma parceria da Ascom/Cogepe com a Escola Corporativa da Fiocruz.

FIOCRUZ


