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RESUMO  

O artigo apresenta a Assessoria de Imprensa como uma ferramenta de 
fortalecimento de marca no Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com 
Interação Solidária – Central Cresol Baser. O texto aborda questões e desafia o 
profissional de assessoria de imprensa a construir e buscar ferramentas para o 
fortalecimento da marca, para a fidelização de uma imagem corporativa e um 
institucional de uma Cooperativa que atua com o crédito de maneira solidária e 
acima de tudo apresenta o profissional como um papel estratégico . Além disso 
o artigo se propõe a discutir e  traz para uma análise contemporânea um 
histórico da evolução do trabalho do profissional de assessoria de imprensa, 
colocando-o como um dos atores na construção de ferramentas para o 
fortalecimento de estratégias dentro de uma cooperativa. A metodologia 
utilizada na construção do artigo foi à pesquisa bibliográfica onde através de 
referências teóricas também se apresenta observações pertinentes ao 
profissional de assessoria de imprensa para a construção de uma comunicação 
integrada as demais áreas do marketing (publicidade e propaganda e relações 
públicas) buscando maior eficácia e eficiência dos resultados nas ações 
realizadas.  
 
Assessoria de Imprensa. Papel Estratégico. Cooperativas Cresol.  Marketing. 
 

Introdução 

 

Como um profissional de assessoria de imprensa pode ajudar na 

construção e no fortalecimento de uma imagem? Essa e muitas outras 

questões estão cotidianamente presente no trabalho do profissional de 

comunicação social. O desafio que se apresenta é muito além de utilizar as 

ferramentas da assessoria de imprensa, mas sim, fazer com que elas tenham a 

eficácia necessária para apresentar a marca e a comunicar de maneira clara, 



colocando o profissional de assessoria com um papel estratégico as 

organizações.  

A partir do tema proposto busca-se apresentar o trabalho da Assessoria 

de Imprensa como ferramenta eficaz de fortalecimento de marca e da imagem 

através das ações e do trabalho no Sistema de Cooperativas de Crédito Rural 

com Interação Solidária – Central Cresol Baser, onde o objetivo é contemplar e 

harmonizar os discursos mercadológicos e institucionais da Cooperativa junto 

aos seus públicos.  

Além desse outros objetivos estão inseridos nesse artigo como o de 

resgatar a importância do trabalho da assessoria de imprensa; Contextualizar 

ações de comunicação integrada; Aproximar, através de produtos e serviços de 

uma assessoria  as relações da Cooperativa com seus diversos públicos e 

ainda promover e despertar a valorização do profissional de comunicação. 

A história do Sistema de Crédito Rural com Interação Solidária está 

iniciando o artigo para que o leitor possa identificar com maior propriedade a 

instituição cooperativa que se propõem no estudo.  

A pesquisa bibliográfica, metodologia utilizada para caracterizar o 

histórico das assessorias e sua evolução como departamento estratégico, inicia 

o artigo. Na seqüência, tem-se o papel do assessor de imprensa, quando este 

deixa de ser um simples jornalista e passa a ser um elemento fundamental 

dentro do plano de estratégias das cooperativas. Trata-se da evolução do 

profissional de assessoria como elemento estratégico no conjunto de ações 

comunicacionais. Sendo assim é neste ponto do estudo que se cria a ponte 

entre o sucesso da organização e um bom assessor de imprensa à frente de 

qualquer instituição bem relacionada com seus públicos. 

 

Cooperativa de Crédito Rural com Interação Solidári a - Central Cresol 

Baser  

 

O surgimento do Sistema Cresol de Cooperativas de Crédito Rural com 

Interação Solidária deu origem à construção de um outro cooperativismo, 

diferente do cooperativismo chamado empresarial. No lugar de estruturas 

centralizadas e grandes unidades, optou-se por estruturas descentralizadas, 

com forma de rede e unidades pequenas, mas articuladas entre si e com a 



comunidade local, contribuindo assim para a democratização do crédito rural e 

para o efetivo controle social. 

Práticas como transparência, democracia nas decisões e ética na 

aplicação e no repasse de crédito são premissas para um cooperativismo forte 

e com responsabilidade social, que através da interação solidária transforma o 

crédito e o trabalho na propriedade rural em meios para inserção dos 

agricultores no processo de democratização econômica.  

A expressão ‘interação solidária’ significa que, mesmo as cooperativas 

sendo independentes e possuindo suas próprias regras de conduta, são 

solidárias entre si, auxiliando-se mutuamente, com apoio financeiro, técnico e 

social. O conceito de ‘interação solidária’ expressa a ideia de responsabilidade 

compartilhada entre cooperados e dirigentes, que devem acompanhar e ter 

controle sobre seu funcionamento. O Sistema descentralizado de decisões 

proporciona aos Agricultores Familiares uma participação ativa na direção das 

cooperativas.  

O crescimento do Sistema Cresol desde a sua fundação demonstra a 

existência de uma demanda real de crédito pelos agricultores familiares. Em 

1996, eram cinco cooperativas singulares e contavam com 1.639 sócios. Em 

2011 foram mais de 100 mil famílias cooperadas no Paraná e Santa Catarina, e 

o desafio continua com a expansão para os estados de Minas Gerais, Espírito 

Santo, Goiás, São Paulo e Rondônia.  

Na história de conquistas da Agricultura Familiar, as políticas públicas 

são referências de crescimento e desenvolvimento, dando incentivo e uma 

nova visibilidade ao meio rural. Desencadeados pelo Programa Nacional de 

Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) em 1996, muitos outros 

programas e ações começam a ser instituídos.  

A inclusão feita através do acesso ao crédito apoiou-se muito nessas 

políticas públicas de fomento ao homem do campo. Contudo, o Sistema Cresol 

foi além do repasse do crédito, trabalhando o desenvolvimento e a qualidade 

de vida do agricultor familiar.  

Através destas e de outras ações que permeiam a Agricultura Familiar, o 

crédito tem um papel fundamental para o crescimento e desenvolvimento do 

agricultor e da economia local. As Cooperativas de Crédito do Sistema Cresol 

acreditam e fomentam a utilização de um crédito bem orientado para os seus 



cooperados, gerando crescimento e renda as propriedades com 

sustentabilidade. 

Para atender a necessidade do quadro social é oferecido um rol de 

produtos e serviços diferenciado e específico ao público da Cresol Baser como 

o Financiamentos, Conta Corrente, Cheque, Poupança, Cartão de Crédito, 

Pagamento de Aposentados, Recebimentos de Títulos, Seguros, Recargas de 

Celulares, dentre outras facilidades para o agricultor familiar.   

A criação, implementação e adequação constante de produtos e 

serviços é meta estratégica, para um maior acesso dos agricultores familiares 

as inovações do cenário financeiro.  

Baseados nos princípios do desenvolvimento sustentável e da 

responsabilidade social, as cooperativas Cresol Baser buscam o fortalecimento 

dos seus associados através da aplicação de um crédito justo, fortalecendo os 

agricultores familiares e contribuindo para o desenvolvimento local através do 

aumento na produção de alimentos e a descentralização das riquezas 

produzidas, combatendo o êxodo rural e promovendo a erradicação da pobreza 

no País com a responsabilidade de preservação do planeta para as futuras 

gerações. 

 

Assessoria de Imprensa no Brasil 

 

Tem-se como o marco da chegada da atividade de Assessoria de 

Imprensa no Brasil o período compreendido de 1910 a 1920, sendo esse 

trabalho desenvolvido em conjunto com a atividade de Relações Públicas, 

modelo este influenciado pelas multinacionais vindas da Europa e dos Estados 

Unidos, onde a atividade já andava a passos largos, conforme Kopplin e 

Ferraretto (1996). 

Inicialmente, ainda segundo os autores citados anteriormente, os 

serviços eram prestados de maneira diferente do perfil atual, apresentando-se 

como um Serviço de Informação e Divulgação instituído pelo Ministério da 

Agricultura, e misturava divulgação com comunicação institucional, e a outra 

forma como se apresentou o serviço de Relações Públicas, foi dentro do 

Departamento da Light, empresa de energia elétrica paulista. 



Esse marco pode ser pontuado segundo LIMA (1995), com o 

aparecimento oficial do Departamento de Relações Públicas da Light em 29 de 

janeiro de 1914.  

A época coincide com a implantação da energia elétrica no país, que 
permitiu a entrada do Brasil na era industrial. Para os planos da Light, 
de expansão de seus serviços no Brasil, tornava-se necessário um 
bom relacionamento com as autoridades, tanto federais como 
estaduais (LIMA, 1995, p. 31). 

Seguindo a análise de Kopplin e Ferraretto (1996), outro fator sócio-

político importante era a publicação feita pelos trabalhadores brasileiros, 

quando divulgavam através de jornais próprios de cada categoria, em forma de 

resposta diante da opressão da época e da pouca abertura que tinham para 

propagar suas idéias, seus pensamentos, opiniões e manifestações diante da 

estrutura de poder existente. 

No início do século 20, circulavam periódicos como O Trabalhador, da 
União dos Trabalhadores Gráficos (São Paulo, 1904); O Cosmopolita, 
dos empregados em hotéis, restaurantes e bares (Rio de janeiro, 
1916); Tribuna do Povo, da Federação de Resistência dos 
Trabalhadores de Pernambuco (Recife, 1912); 0 Graphico, da 
Associação Gráfica do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, 1924);.A vida, 
do Centro Operário das Pedreiras (Rio de Janeiro, 1924); e o 
Syndicalista, da Federação Operária do Rio Grande do Sul (Porto 
Alegre, 1919) (KOPPLIN e FERRARETTO, 1996, p. 26). 

Com a promulgação do Decreto n° 3.371, de 1º de dez embro, que 

atribuía a função de assessor de imprensa ao secretário da Presidência da 

República, o governo brasileiro passou a preocupar-se oficialmente com o 

atendimento à imprensa, isso então em 1938.  

Em 1937, o então presidente do Brasil, Getúlio Vargas, instaurou o 

Estado Novo, que se tratava de um regime político que defendia o pensamento 

fascista, surgindo então, o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), 

que compreendia atividades de divulgação, comunicação institucional e 

cuidava da censura, o maior mecanismo do autoritarismo e da ditadura que 

reinava no período. Esse departamento só foi abolido em 1945, a partir de um 

movimento de redemocratização do estado brasileiro, conforme preceitua 

KOPPLIN e FERRARETTO (1996, p. 26). 

De acordo com Chaparro, posterior a II Guerra Mundial e com a subida 

de Juscelino Kubitschek à Presidência da República, a partir do padrão que os 

departamentos de relações públicas de multinacionais já possuíam, passaram 



a profissionalizar as práticas de Assessoria de Imprensa, disseminado a prática 

para empresas do mercado interno e para a administração pública.  

Diante dessa perspectiva de elaboração e construção de uma imagem 

ideal do que representava o governo brasileiro, os jornalistas passaram a 

perceber uma nova oportunidade no mercado de trabalho, reservado às 

Assessorias de Imprensa, que antes era protegido de maneira formal e/ou 

cultural pelo profissional de Relações Públicas. 

Conforme Chaparro (1987) percebe-se no governo de Médici, essas 

mudanças de pensamento e atitudes, trazendo a tona um governo propício a 

propagandas que divulgassem a euforia e o otimismo da administração que 

estava sendo praticada. O autor salienta que: 

A divulgação intensiva da propaganda política, mesmo que muitas 

vezes de forma frustrada, agia como um impulso ao regime militar, ou seja, o 

profissional de Relações Públicas precisava dar a esse regime, uma forma 

atrativa e que mostrasse a satisfação do povo. 

Neste momento, os Jornalistas e os profissionais de Relações Públicas 

misturavam-se no cumprimento da tarefa de Assessoria de Imprensa, período 

em que os profissionais exerciam a atividade de maneira conjunta e passaram 

a conviver com um “apelido” de ‘chapa branca’, designando aqueles que 

assessoravam o governo, de múltiplas maneiras. 

 

Uma Nova Realidade 

 

São muitos os estudos e as análises em relação ao papel efetivo 

realizados pelas Assessorias de Imprensa. Uma das abordagens está presente 

no artigo desenvolvido por Nilson Lage. Nele o autor lembra que com o fim da 

Segunda Guerra Mundial e posterior difusão da atividade de Assessoria de 

Imprensa, os contatos com instituições, empresas e mesmo pessoas notáveis 

passaram a ser feitos por via profissional, ou seja, com a intermediação de um 

profissional. Afirma Lage: 

Essa transformação foi recebida com desconfiança: dizia-se que a 
existência de assessorias limitava o movimento dos jornalistas e os 
submetia a uma espécie de censura da informação na fonte. Até hoje, 
em muitos países, nega-se a condição de jornalista aos profissionais 
que passam a trabalhar em assessorias e é comum repórteres 
considerarem os assessores de imprensa em geral mais como 



antagonistas do que como colaboradores no processo de produção 
de informação (LAGE, 2006). 

Para Lage, a experiência brasileira de repórteres e assessores não é 

compatível com essa contradição. Muito pelo contrário. Antes de existirem as 

assessorias, as repartições e empresas de serviços públicos costumavam 

selecionar os repórteres a quem iriam fornecer informações.  

Os jornalistas acabavam sendo cooptados ou setorizados nessas 

instituições, seja pela exclusividade do assessor, seja por favores e privilégios 

que, de forma um tanto explícita, complementavam seus salários. O resultado 

era uma situação em que salas de imprensa e repórteres amigos funcionavam 

como filtros políticos de informação, sem deixar margem para que profissionais 

'não creditados' penetrassem em suas áreas de atuação. Por isso, Lage 

defende que a criação das assessorias teve uma vertente moralizadora e ética: 

O surgimento das assessorias contribuiu decisivamente para a 
profissionalização do setor de informação pública, com delimitação 
clara de posições, tanto do lado de quem fornece a informação 
quanto de quem a coleta. Ficou mais nítida a posição do repórter 
como agente do público, sujeito, embora, ao contexto das relações 
econômicas e de poder que nada escapa na sociedade — certamente 
não às empresas jornalísticas (LAGE, 2006). 

Hoje, é possível perceber no dia a dia, que para melhorar o fluxo de 

informações com seu público interno e externo, as instituições utilizam serviços 

de uma Assessoria de Imprensa ou Assessoria de Comunicação Social. 

Verifica-se que a Assessoria de Imprensa passa a ser uma atividade 

intensamente praticada no Brasil, com um vasto mercado de trabalho 

distribuído por todas as atividades econômicas, o que inclui os órgãos da 

administração pública, a iniciativa privada e até mesmo organizações não 

governamentais, em todos os níveis.  

Atualmente caiu o preconceito em torno da atividade, e a falta de 

técnicas específicas para a execução, foi suprida.  

De acordo com Chaparro (1987), a concretização profissional desse 

trabalho e dessa área de atuação, é resultado em grande parte pela 

metamorfose do Assessor de Imprensa, quando este passou a ter uma 

preocupação maior com o público e a notícia que deveria ser repassada. 

Desde a década de 70, muitos segmentos da administração pública e 

empresas privadas passaram a adotar um comportamento diferenciado. Com 



isso aqueles que trabalhavam na área de Relações Públicas ou Assessoria de 

Imprensa, trataram de reunir-se em categorias, formando associações e 

passando a promover eventos, e a partir dessa discussão das atividades, foram 

então direcionados a organizar, em 1985, do primeiro Manual de Assessoria de 

Imprensa, que foi oficialmente editado e adotado pela Federação Nacional de 

Jornalistas Profissionais.  

Buscando um melhor entendimento sobre a Assessoria de Imprensa, o 

autor destaca o 'dever de informar' das instituições que trabalham no sentido 

de produzir informações que acarretam em decisões, e ainda, quando se refere 

ao saber e aos atos desses órgãos que venham a interferir no interesse 

público.  

A partir desse elemento fundamental, Chaparro (1987) define o objetivo 

e o sentido em que deve atuar o Assessor de Imprensa, salientando que o 

requisito elementar é o de lidar, com a informação de interesse público, 

assegurando a essas instituições que os fluxos e a qualidade da notícia devem 

chegar de maneira plena, atual e verdadeira aos meios de comunicação. 

 

O Papel Estratégico do Assessor de Imprensa no Sist ema Cresol  

 

Seja no momento em que organize coletivas, seja no momento que 

pense no melhor momento para enviar releases aos meios de comunicação, ou 

ainda quando vai pensar na necessidade de organizar os check list - relação 

completa e detalhada de providências a serem tomadas periodicamente para 

acompanhamento das atividades do cliente, o assessor de imprensa trabalha 

com estrategista. 

Esse novo conceito profissional é o novo modelo de assessor de 

imprensa que se exige. É aquele profissional que não faça apenas jornalismo, 

mas que estando informado sobre novas tecnologias de comunicação, busque 

novos caminhos para fazer um trabalho inovador e mais eficaz. 

É possível estabelecer um conceito normativo de assessoria de 
imprensa com a administração dos fluxos de informação e 
relacionamento entre fontes e jornalistas. Nas condições em que se 
estabeleceram no mercado brasileiro, entretanto, um profissional 
ligado a determinada assessoria de imprensa pode editar 
publicações, Internet, atuar com planejamento, gestão de equipes, 



política, comunicação interna, relações públicas, marketing, 
divulgação e em uma serie de outras tarefas (DUARTE, 2003, p.96). 

É preciso estar atento para o que faz o momento e qual a forma de 

atingir o público alvo naquela circunstância, para aquele produto, para aquele 

setor que visa atuar, tendo em vista que o Cooperativismo de Crédito realizado 

pela Cresol atua com diferentes atores e o marketing da Instituição deve 

conversar com seus diferentes públicos, como órgãos governamentais 

nacionais e internacionais, parceiros cooperativistas, e até mesmo agricultores 

familiares cooperados do Sistema. 

 Bueno (1996) percebe que há uma preocupação com esta questão, e 

desde então o autor já chamava a atenção para a necessidade de um novo 

jornalismo para um novo tempo. E essa é uma tese ainda atual e discutível: 

A imprensa transformou-se num grande negócio e a informação numa 
mercadoria valiosa (...) e este novo quadro não define apenas novas 
propostas editoriais. O perfil que se desenha para o jornalismo hoje é 
bastante completo porque o novo paradigma exige agilidade, visão 
multidisciplinar, compromisso ético e uma identidade com a filosofia 
negocial do veiculo (...) O trabalho nas verdadeiras usinas da 
informação em que estão se transformando os grandes grupos 
editoriais requer um perfil afinado com este novo cenário, sobretudo 
atento às mudanças repentinas no mundo da tecnologia e, em 
conseqüência, ao surgimento de novos nichos de mercado. Novos 
produtos editoriais vão, gradativamente, sendo introduzidos graças ao 
irreversível processo de internetização e, com isso, surge um novo 
profissional. (BUENO, 1996, p 137 a 154). 

E segue o autor, no momento que salienta que há mais de 40 anos, 

mesmo diante de algumas exceções, era a indústria automobilística quem tinha 

presente em seu quadro, um profissional de Assessora de Imprensa, que nem 

sempre agia de maneira correta diante da forma precária com que trabalhava e 

mesmo prevalecendo à amizade ou mesmo a pressão comercial direta, entre a 

mensagem publicitária e a matéria jornalística. 

Porém esse profissional de Assessoria de Imprensa não possuía as 

características de assessor de imprensa, nem sequer era tido como tal, em 

virtude de sua total dependência dos planos da empresa. Não podia sequer 

administrar a área de publicidade, visto que para tal, haveria uma pessoa que 

trabalhava nesta atividade dentro da empresa, e seria essa pessoa quem iria 

decidir o que iria prevalecer (Torquato, 1986).  



Dentro disso, ao assessor de imprensa recaía apenas a função de 

explorar a imprensa fora da instituição e divulgar aquilo que esse outro 

profissional orientasse. Sendo que este último era contratado sem critérios 

técnicos, ou seja, interessando apenas sua relação com a empresa e sua 

capacidade de estrategista administrativo. 

Bueno (1996, p 137-154) sintetiza essa ideia ao colocar que a partir 

das novas demandas, o assessor de imprensa deixou de ser apenas um 

emissor de relaese, despontando como um produtor executivo de informações 

e um intérprete do ambiente. Na verdade, sua visão extrapolou os limites do 

jornalismo propriamente dito, caminhando para a comunicação no sentido mais 

amplo. Isso era inevitável, porque seu colega da redação, num outro ponto da 

linha, também havia enriquecido o seu perfil. Nos dias atuais, a relação 

consolidou-se numa parceria e a evidência neste fato pode ser observada, com 

facilidade, no espaço significativo que as empresas, seus executivos e seus 

dirigentes ocupam.  

Desde então tem sido feito um alerta sobre a importância de cada 

organização dispor de condições para atender a demanda dos profissionais de 

redação. E para atender essa nova exigência, percebia-se a necessidade das 

Assessorias de Imprensa ou de Comunicação estarem apoiadas num banco de 

dados e em informações atualizadas, permitindo assim o acesso às 

informações de maneira rápida e eficiente.  

Para o autor, antevia que nessa infra-estrutura de suporte estaria 

localizado o 'pulo do gato' das Assessorias de Imprensa, onde quem 

dispusesse de mais e melhores informações e capacidade de transmiti-las, 

imediatamente, quando solicitadas, teria maiores chances de ocupar o espaço 

e o tempo, cada vez mais disputados, dos veículos de comunicação. 

É também uma função estratégica dentro das organizações que essas 

mantenham profissionais que pensem como elas, e que saiam em busca de 

veículos que possam alcançar as metas estipuladas e esperadas pelos 

administradores. 

Ter na organização da empresa um setor responsável pela assessoria 

de comunicação e um profissional que seja encarregado de produzir trabalhos 

jornalísticos, cria um clima de marketing organizacional e desenvolve-se ainda 

um papel estratégico e específico, que ao interagir com demais atividades 



como relações públicas, publicidade e propaganda, editoração, comunicação 

mercadológica, vai chegar num composto de comunicação para fins de 

marketing (Torquato, 1986). 

Tudo isso foi apresentado com o intuito de salientar um ponto muito 

importante para o estudo, visualizar uma assessoria de comunicação com 

caráter estratégico e que vise à promoção da instituição. Para Torquato (1986, 

p.68): 

A comunicação empresarial sistêmica dá unidade a um conceito de 
empresa, harmonizando interesses, evitando a fragmentação do 
sistema, promovendo, internamente, sinergia negocial e, 
externamente, comportamentos e atividades favoráveis à 
organização. 
 

O autor indica uma preocupação das organizações em desenvolver um 

aparelhamento de comunicação, que junte conceitos mercadológicos e 

institucionais. Percebe-se a partir dessa análise a necessidade de um 

profissional com características próprias e inovadoras, com visão ampla da 

empresa, do público que se pretende atingir e dos objetivos que se precisam 

alcançar.  

Torquato (1986) reforça essa ideia ao mencionar que um profissional 

de comunicação, que atua em uma empresa, não pode ser apenas um 

executor de políticas da empresa, mas precisa se transformar num elemento 

formulador de estratégias. 

As organizações com visão pró ativa, tem avaliado a comunicação 

empresarial como uma ferramenta muito valiosa, que busque expandir o 

conceito ideal da organização, aquela imagem que é preciso ser vislumbrado 

pelos agentes a ser atingidos, e ainda, cabe ao profissional de comunicação 

estar atento ao desenvolvimento e cumprimento dos objetivos mercadológicos.  

Para Piva (1999, p. 82-83) algumas características são fundamentais 

ao jornalista que vai trabalhar a Assessoria de Comunicação de uma 

instituição. É preciso que ele seja estrategista político, articulador, consultor e 

conselheiro, que tenha capacidade de relacionamento, seja um bom 

administrador de conflitos, possua capacidade para ler e interpretar o meio 

ambiente domine os meios clássicos de comunicação e descentralize as 

operações. 

Isso tudo é necessário porque ele vai precisar trabalhar todo o setor de 



comunicação, precisando de formação específica, mas habilidades 

diversificadas, com noções de marketing e administração, além de visão 

empresarial, e muita afinidade com a instituição que trabalha, tendo domínio 

sobre seu funcionamento e seus projetos de obtenção de lucro. 

O campo de atuação de um profissional com esse perfil tem crescido e 

se projetado a cada dia, visto que as empresas têm direcionado seu foco para 

pessoas dinâmicas e com capacidade de adaptação aos projetos e as 

ferramentas da empresa (DUARTE, 2003, p. 98).  

É preciso estar consciente do papel do jornalista que não trabalha 

apenas a assessoria de imprensa ou, mais especificamente no Sistema de 

Crédito Rural com Interação Solidária, não busca apenas a produção e 

publicação cientifica, mas daquele profissional que desenvolve atividades 

correlacionadas como, por exemplo, trabalhar a comunicação estratégica. 

Mesmo que isso não seja considerado a missão do jornalista dentro de sua 

formação universitária, essa é uma tendência de mercado e uma exigência dos 

empregadores. 

Essa necessidade do profissional se especializar em estratégia 

mercadológica, é uma ampliação da área de atuação, atuando no processo 

como um profissional maleável e adaptado ao desenvolvimento e globalização 

profissional, e que passa a ser particularizada de acordo com a propensão do 

indivíduo em querer ter e conhecer essa experiência inovadora dentro de uma 

organização.  

Para Bueno (1996, p. 05) é muito clara a identificação dessa alteração 

da profissão de jornalista, sendo observado pelas novas demandas, afirmando 

que o assessor de imprensa deixou de ser apenas um emissor de releases, 

despontando, hoje, como um produtor ou mesmo um executivo de informações 

e um intérprete do macroambiente.  

Para o autor, essa nova área de atuação do jornalista, no momento em 

que ele passa a atuar como um gerenciador no processo de comunicação é 

uma atividade oferecida em especial pelo Sistema Cresol, em função da 

exigência do mercado ser mais complexa. 

Mantém-se a função de produzir de releases, jornais institucionais, 

matérias para imprensa e editar conteúdo de propaganda, no entanto, esse 

trabalho passa a ser mais estratégico e melhor administrado dentro dos 



objetivos mercadológicos da cooperativa. 

 Os repórteres, redatores, diagramadores e coordenadores de 
eventos continuam sendo imprescindíveis (...) mas certamente a 
cabeça do negócio da comunicação estará, cada vez mais, no 
profissional que concilia competência técnica com uma visão 
gerencial moderna e que sabe vislumbrar, com lucidez, a íntima 
relação entre comunicação e negócios. A esse profissional está 
reservado o comando. Pensando bem, ele merece o cargo (Bueno, 
1996, p 25). 
 

Percebe-se a partir das reflexões do autor a necessidade de ajustar a 

função do profissional de comunicação para que esse possa estar preparado 

para identificar e trabalhar todos os ambientes da instituição, com domínio de 

todas as áreas envolvidas na comunicação. Passando assim, a ter-se um 

profissional estratégico na função de assessor de imprensa, e também muito 

importante como agente operacional. 

Para atuar nessa atividade, é preciso além de aptidões pessoais, uma 

visão mais crítica, uma atitude que apresente bom relacionamento com a 

imprensa, assumir posições de destaque na organização da empresa, saber 

coordenar, ser corporativo e ter um bom relacionamento com a comunidade. 

 

Conclusão  

Comunicar, tornar público, por em comum. Temos na assessoria de 

imprensa a missão de não apenas tornar comum, mas sim de comunicar de 

forma clara, objetiva, visando o social. 

Sabendo-se que a comunicação é uma das principais ferramentas 

utilizadas no desenvolvimento do indivíduo, percebemos que são os meios de 

comunicação os maiores propagadores desse desenvolvimento.  

É por meio dos meios de comunicação que as atitudes e as opiniões 

sociais são formadas e são eles, as maiores ferramentas de mobilização de 

pessoas em torno de determinado movimento ou em prol de determinada 

consciência que se queira formar. 

O artigo permitiu evidenciar a importância do trabalho de assessoria em 

uma instituição, mas especificamente destacamos a atuação desse profissional 

no Sistema de Cooperativas de Crédito Rural com Interação Solidária que é o 

responsável por esse processo, que por meio de seus mais variados veículos 

de comunicação atinge a sociedade em busca de seus objetivos.  



Constatou-se ainda que é vital para as instituições a presença do 

assessor de imprensa e a sua atuação tem papel estratégico como ferramenta 

na construção de uma marca de sucesso e de uma imagem que comunique a 

sua verdadeira missão aos seus diferentes públicos de atuação.  

A valorização é constante e evolutiva desse profissional, tendo em vista 

a harmonização do assessor com todo o marketing da Cooperativa. O 

profissional que atua na assessoria tem características próprias, sempre 

buscando uma versatilidade e um bom relacionamento com a imprensa, 

trabalhando conjuntamente, visando atividades e habilidades como relações 

públicas, e ainda focalizando seus conhecimentos em marketing, afirma-se 

então um jornalista/assessor multifuncional. 
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