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Resumo
O presente trabalho tem como objeti vo realizar 
uma análise de como é feito o clipping jornalísti co 
em Macapá. Para isso, houve um levantamento 
das agências que trabalham com essa ferramenta 
na capital do Amapá. A pesquisa focou na análise 
de elementos que vão desde a elaboração até o 
consumidor fi nal. Adotando uma perspecti va de 
Assessoria de Imprensa que pensa em estratégias 
de relacionamento e de divulgação da informação 
perante os veículos de comunicação. Essa pesquisa 
buscou reforçar a importância do clipping para as 
assessorias e como é a construção do mesmo através 
das agências especializadas.   

Palavras-chave: Clipping. Assessoria de Comunicação. 
Monitoramento. Gestão de Informação. Macapá. 

Abstract
The present work has the objecti ve of analyzing how 
journalisti c clipping is done in Macapá. For this, a 
survey of the agencies that work with this tool in 
the capital of Amapá was carried out. The research 
focused on the analysis of elements ranging from 
the elaborati on to the fi nal consumer. Adopti ng a 
press offi  ce perspecti ve that thinks about strategies 
of relati onship and disseminati on of informati on 
to the media. This research aimed to reinforce the 
importance of clipping for press offi  ce and how it is 
built through specialized agencies.

Keywords: Clipping. Communication Advisory. 
Monitoring. Informati on Management. Macapá.
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Introdução 

O presente artigo origina-se de 
pesquisa realizada durante a graduação em 
Jornalismo, na disciplina Projetos Experimentais 
em Comunicação e, posteriormente, no TCC 
aprovado em banca consti tuída por professores 
do referido curso, no dia 14 de dezembro de 
2019. O Jornalismo tem um leque de funções 
estabelecidas para se adequar aos mais diversos 
ti pos de serviços relacionados à Comunicação. 
Uma dessas ramifi cações é o Clipping jornalísti co. 
Ferramenta muito usada por assessores.
 O clipping jornalísti co traz um diagnósti co 
preciso da imagem da fi gura pública perante 
os meios de comunicação. Em uma campanha 
eleitoral, por exemplo, saber como a imagem 
do assessorado está saindo na mídia é essencial 
para o planejamento de novas estratégias de 
comunicação. Afinal, o assessorado busca 
se sobressair em relação à concorrência e a 
comunicação tem um papel importante nesse 
quesito. Com o conhecimento prévio dos 
resultados, a assessoria pode tomar decisões 
certeiras em relação à equipe, ao receptor e à 
imprensa de modo geral. Porém, saber como ele 
é feito é fundamental para que as Assessorias 
de Comunicação possam colocá-lo em práti ca 
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em benefí cio dos seus respecti vos contratantes. 
Sob essa óti ca, o presente trabalho teve 

como objeti vo analisar como é feito o Clipping 
jornalístico em Macapá. Assim, o primeiro 
esclarecimento que se deve fazer é que o 
estudo se propôs a buscar essa resposta, e com 
isso descrever como são as agências de clipping 
jornalísti co na capital do Amapá. Relatar como é 
o profi ssional que trabalha com essa ferramenta 
e descobrir se o futuro profi ssional formado em 
Comunicação Social conhece o que é Clipping 
jornalísti co. 

Para isso, a pesquisa mergulhou no 
universo que compreende as Assessorias de 
Imprensa com as principais informações que 
o jornalista deve colher durante o trabalho de 
assessoria. Analisando as assessorias, a história 
do jornalismo e a esfera pública, possibilitou-
se abordar o Clipping e sua importância como 
estratégia de comunicação, na relação empresa 
e imprensa. 

Para alcançar os objetivos propostos 
neste arti go, a metodologia uti lizada foi a análise 
das agências de clipping da capital do Amapá. O 
método usado foi entrevista em profundidade: 
“técnica qualitati va que explora um assunto a 
parti r da busca de informações, percepções e 
experiências de informantes para analisá-las e 
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informá-las de forma estruturada” (DUARTE, 
2008, p. 62).

A pesquisa também optou pelo 
levantamento bibliográfi co a parti r de Luiz 
Beltrão (2006), Marcondes Filho (2009), 
Habermas (1984), Arendt (1996) e Kim (1997) 
para esclarecer Jornalismo e Esfera Pública; 
Amaral (2006), Chaparro (2011), Mafei 
(2004) e Lopes (2003) para defi nir História da 
Assessoria de Imprensa; FENAJ (1998/2001) 
para tratar as Técnicas de Assessoria de 
Imprensa; Duarte (2011) e Mello (2012) para 
conceituar e historiar o clipping jornalísti co no 
Brasil; e Portal Comunique-se e site “Glean.
infor” para abordar as técnicas e a importância 
do Clipping.

Fases do jornalismo

Para o jornalista, escritor e 
pesquisador Luiz Beltrão (2006), o mundo 
entende que o jornalismo profi ssional é uma 
prática recente, mas que, de fato, nunca 
foi, pois é uma ati vidade humana anti ga. O 
autor explica que o processo de propagação 
de informações sobre caças ou abrigos e as 
“estórias” ao pé da fogueira já era considerado 
como os primórdios da ati vidade jornalísti ca.
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Os primeiros protóti pos jornalísti cos 
foram as actas diurnas, tí tulo dado ao primeiro 
jornal conhecido, de autoria dos romanos que 
serviam para publicações ofi ciais do governo para 
informar a população. Na Idade Média, havia 
a força da palavra falada como transmissão de 
informações, sendo comunicadas por canti lenas, 
até o século XI. No Renascimento, o jornalismo 
era composto por folhas, escritas à mão. No 
século XV, o inventor alemão Gutenberg criou 
a ti pografi a e a imprensa, um marco bastante 
significativo para a história do jornalismo. 
Simultaneamente, nos séculos seguintes, houve 
forte rejeição aos jornais impressos. Ao mesmo 
tempo em que apareceram os jornalistas – ou 
aqueles que exerciam a ati vidade, na época –, os 
governantes pensaram em uti lizar a imprensa a 
seu favor. No século XVII, a imprensa periódica 
surgiu em toda a Europa (BELTRÃO, 1992).

Na conti nuidade do século XVII, agora 
na análise de Marcondes Filho (2009), é possível 
perceber uma evolução do jornalismo, que fi ca 
dividida em quatro fases. Na primeira fase, 
denominado de primeiro jornalismo, o autor 
descreve que até a metade do século XIX, o 
jornalismo ti nha característi cas de um projeto 
políti co-literário, do qual os jornais ti nham fi ns 
pedagógicos e de propagação políti ca. Para o 
autor, os jornalistas, naquela época, na verdade 
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eram políti cos, e os veículos de comunicação eram 
usados como porta-voz para alcançar os eleitores. 

A segunda fase, conforme Marcondes Filho 
(2009), começou logo após a evolução tecnológica 
da metade do século XIX. Com esse acontecimento, 
o autor relata o surgimento do segundo jornalismo. 
Nesse período, os jornais que circulavam já eram 
reconhecidos como grandes empresas capitalistas. 
A forma de fazer jornalismo tornou-se um grande 
negócio com fi ns lucrati vos.    

Na terceira fase, o autor afi rma que a 
ati vidade jornalísti ca só tem percalços por conta 
de guerras e pelos governos fascistas do século 
XX. Mas é o desenvolvimento surpreendente 
da indústria publicitária e do avanço dos 
profi ssionais de relações públicas como novas 
formas de comunicação que marcaram este século, 
concorrendo com o jornalismo até descaracterizá-
lo (MARCONDES FILHO, 2009).

A últi ma fase é denominada como o quarto 
jornalismo, sinalizado como uma forma de fazer 
notí cia de maneira incomum. “Dentro dessa nova 
orientação do jornalismo, assuntos associados 
ao curioso, ao insólito, ao imageticamente 
impressionante ganham mais espaço no noti ciário, 
que deixa de ser ‘informar-se sobre o mundo’ 
para ser ‘surpreender-se com pessoas e coisas’” 
(MARCONDES FILHO, 2009, p. 37).
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Jornalismo e esfera pública

Para o filósofo e sociólogo alemão 
Habermas (1984), o surgimento do jornalismo 
afetou também o campo político. Ele relata 
que a imprensa se expandiu e autonomizou-se 
do campo políti co com o surgimento de uma 
burguesia críti ca, que se libertou do poder do 
Estado e passou a criti cá-lo. Com isso, o jornalismo 
só existe na medida em que os fatos podem se 
tornar públicos. Detalhando isso, no princípio o 
Estado viu como poderia uti lizar a imprensa a seu 
favor, consequentemente surgindo os primeiros 
jornais com um formato estatal. A ideia de que o 
jornalismo era tratado como mercadoria ganha 
força para o autor que explica como a crescente 
troca de mercadorias fez com que surgisse a esfera 
pública burguesa, que lançou jornais e folhas 
independentes.

Com inúmeros conceitos sobre esfera 
pública que elevam o debate sobre importância 
de estudar essa relação entre comunicação e 
políti ca, encontra-se a visão de Hannah Arendt, 
que explica que a ideia de virtude cívica se 
confi gura como uma espécie de recuperação do 
ideal conti do no espaço público grego (ARENDT, 
1996, p. 198). Em um olhar diferente e totalmente 
voltado para a modernidade, o escritor Habermas 
(1982) conceitua esfera pública como uma forma 
emergente de sociabilidade que modela o agir 
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políti co. Na mesma perspecti va, o teórico 
Kim (1997, p. 5) diz que na modernidade 
trata-se de esfera pública como uma 
enti dade espaciotemporal em que as pessoas 
se juntam por livre e espontânea vontade 
e debatem assuntos de modo aberto e de 
interesse público.  

Para Habermas (2003), esfera 
pública, neste momento, passa a ter o papel 
de defender o mundo da vida, descrevendo-a 
como uma “rede adequada”.

A esfera pública não pode ser em 
entendida como uma insti tuição, 
nem como uma organização, pois 
ela não consti tui uma estrutura 
normati va capaz de diferenciar 
entre competências e papéis, 
nem regula o modo de pertença 
a uma organização, etc. Tampou-
co ela consti tui um sistema, pois, 
mesmo que seja possível deline-
ar seus limites internos, exterior-
mente ela se caracteriza através 
de horizontes abertos, permeá-
veis e deslocáveis. A esfera públi-
ca pode ser descrita como uma 
rede adequada para a comuni-
cação de conteúdo, tomadas de 
posição e opiniões; nela os fl uxos 
comunicacionais são fi ltrados e 
sinteti zados a ponto de se con-
densarem em opiniões públicas 
enfeixadas em temas específi cos. 
(HABERMAS, 2003, p. 92)
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O jornalismo e a esfera pública têm 
impactos efeti vos nas decisões de vários grupos 
sociais. Através desses autores pode-se perceber 
o signifi cado de esfera pública com um domínio 
da vida social que permite a formação da opinião 
pública consti tuída por informações.

História da Assessoria de Imprensa

O modo de fazer jornalismo no decorrer do 
tempo vem se modifi cando. O que antes dependia 
de um enorme esforço, tanto de materiais como de 
equipamentos, hoje em dia essa dependência está 
sendo suprida com o advento de novas tecnologias. 
A história da Assessoria de Imprensa é um dos 
marcos na comunicação do mundo.

 Tudo começou na década de 90,6 quando 
uma vaga de emprego foi oferecida a Ivy Lee. O 
novo emprego era na Pennsylvania Railroad, fábrica 
do americano John D. Rockfeller, na Pensilvânia. O 
jornalista foi contratado para melhorar a imagem 
da enorme empresa que, na época, encontrava-
se desgastada perante a opinião pública, com 
enormes escândalos que ati ngiram diretamente 
a identidade da companhia por causa de um 
acidente.   

O jornalista iniciou um trabalho totalmente 
revolucionário. Uma das característi cas principais 

6 O PRIMEIRO COMUNICADO DE IMPRENSA. Prmuseum. 
Disponível em: <htt p://www.prmuseum.org/blog/2015/11/2/
the-fi rst-press-release> Acesso em: 02 nov. 2018.
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era a transparência com que tratava os assuntos 
junto à imprensa, muito diferente da direção 
predominante da época, em que tentavam 
esconder os escândalos. Ivy Lee levou os 
repórteres ao local do acontecimento, colocando 
todas as fontes necessárias para entrevistas. 
Nessas entrevistas, os engenheiros e diretores 
assumiram as falhas da própria empresa. Essa 
relação de empresa e imprensa é vista com um 
marco inicial da Assessoria de Imprensa, que 
ainda não ti nha esse nome.       

Ivy Lee criou as Relações Públicas que, 
naquela época, não eram bem vistas pelas 
empresas e órgãos públicos. Os agentes de 
imprensa eram vistos como manipuladores 
de informação. “Os agentes de imprensa, por 
alguns apontados como ancestrais selvagens 
dos modernos assessores, agindo sem lei e sem 
ordem, criavam, exageravam e falseavam os fatos 
para atrair repórteres e obter notí cias nos jornais” 
(AMARAL in DUARTE, 2006, p. 52).

Chaparro (2011) concorda com o 
surgimento e desenvolvimento da assessoria 
de imprensa, nome que conhecemos hoje, na 
década de 90, pois “havia, no quadro pós-1929, 
uma demanda social de informação, componente 
inexistente no contexto que ti rou Ivy Lee das 
redações, no início do século” (CHAPARRO, 2011, 
p. 9).
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Outro autor que esclarece o nascimento 
da, então, conhecida Assessoria de Imprensa 
como mérito de Ivy Lee é Maristela Mafei, 
especialista em gestão de reputação de imagem 
e estratégia. A autora cita a parti cularidade de 
Lee, que não parti u dos modelos tradicionais, 
mas como realizador de ações inéditas.

Ex-jornalista de economia dos jor-
nais The New York Times, New York 
Journal e New York World, ele pas-
sou a oferecer ao mercado serviços 
inéditos: informações empresariais 
que as próprias empresas autoriza-
vam ser apuradas e divulgadas, com 
o objeti vo de ati ngir a opinião públi-
ca. (MAFEI, 2004, p. 33)

Técnica de Assessoria de Imprensa

De acordo com o Manual de Assessoria 
de Comunicação/Imprensa da Federação 
Nacional dos Jornalistas (Fenaj), dentre as 
atribuições dos jornalistas que atuam nesta 
área estão: Elaboração de press-releases, 
sugestões de pauta e press-kits; Mailing-list de 
jornalistas; Relacionamento formal e informal 
com os pauteiros, repórteres e editores da mídia; 
Entrevista exclusiva; Entrevista coleti va; Clipping 
de notí cias (impressos, Internet e eletrônicos); 
Boletins; e Participação na definição de 
estratégias de comunicação (FENAJ, 1998/2001).
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Dentre essas e outras funções atribuídas 
ao assessor de imprensa, destaca-se a elaboração 
do press-release, um texto jornalísti co que a 
assessoria de imprensa repassa para um ou vários 
veículos de comunicação. “O release é como 
a primeira página de um jornal. Ou consegue 
prender o leitor de imediato ou é deixada de 
lado, quando o concorrente consegue ser mais 
atraente, tanto pelo visual quanto pelo conteúdo” 
(LOPES, 2003, p. 65).

A Mailing list também está presente 
no coti diano das assessorias. Essa lista contém 
contatos de veículos e jornalistas, para fazer uma 
mediação na divulgação de uma determinada 
informação. Para Mafei (2004, p. 68), a lista 
não deve apenas conter nomes dos jornalistas, 
mas a classifi cação de editorias, os números de 
telefone, os e-mails eletrônicos e os endereços 
dos contatos. A Mailing list precisa ser atualizada 
com frequência.

O clipping, objeto principal desta 
pesquisa, também aparece como uma ferramenta 
uti lizada com frequência pelas assessorias. Ele 
“ajuda a avaliar a exposição dos concorrentes e do 
setor de atuação, evidencia a imagem do cliente 
na mídia, com as devidas percepções de quando 
e por que ela se altera” (MAFEI, 2004, p. 72). 
Conforme a autora, pode-se dizer que o clipping 
consiste na seleção de matérias de interesse do 
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assessorado nos meios de comunicação. 
Todas essas funções de trabalho 

do assessor de imprensa são importantes. O 
assessor precisa atuar desde a organização de 
entrevistas coleti vas ou individuais, até mesmo a 
realização de media training, que é uma espécie 
de treinamento para que representantes da 
organização assessorada saibam se relacionar 
com a mídia.  

Duarte (2006) explica que as novas 
mídias são responsáveis por essas atualizações 
das funções. Essas novas demandas incluem hoje 
a edição de publicações de matérias para portais 
na Internet e o gerenciamento de redes sociais, 
o que expandiu os públicos em contato direto 
com o trabalho dos assessores de comunicação. 
Porém, conceitualmente, dentre os diversos 
públicos da insti tuição, cabe à Assessoria de 
Imprensa facilitar o relacionamento entre 
organização e imprensa em geral, jornais locais 
e nacionais, emissoras de TV e de rádio, portais 
jornalísti cos e outros veículos online. 

Com o surgimento das redes sociais, 
as assessorias de imprensas precisam ficar 
atentas. Através dessas tecnologias pode 
ser visto um número maior de produtores 
de conteúdo noti cioso, que são capazes de 
infl uenciar a opinião pública e que não estão 
ligados diretamente com as mídias tradicionais, 
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o que reconfi gura, inclusive, o que é considerado 
notí cia (PRIMO, 2011).

Duarte (2011) descreve o Clipping 
como uma interação entre enti dades e meios de 
comunicação. Conforme o autor, o clipping é um 
recorte ou gravação de uma unidade geradora de 
informação, como: notas em colunas, editorial, 
reportagem, notí cia, um arti go colaborati vo, 
entre outros, em que se consolida um processo 
de interati vidade entre uma empresa ou uma 
enti dade com um veículo de comunicação. 

O Clipping realiza um acompanhamento 
dos meios de comunicação e está ligado às 
assessorias.

O clipping nada mais é do que o acom-
panhamento e registro de todas as 
matérias divulgadas em veículos im-
pressos, virtuais e, às vezes, eletrôni-
cos a respeito de uma determinada 
organização, produto ou pessoa públi-
ca (arti sta, políti co, profi ssional reno-
mado etc.). Esse é um trabalho tí pico 
de assessorias e exige muita atenção 
e paciência de quem o desenvolve – e 
talvez esta seja mais uma razão pela 
qual as pessoas gostem tão pouco 
dessa ati vidade. Num mundo tão di-
nâmico e cheio de informações volá-
teis como o atual, paciência é coisa 
rara. (GARRIDO, 2018, s.p.)

Clipping era, até prati camente o fi nal 
do século XX, o serviço de recortes de jornais 
e revistas que as agências prestavam a clientes 
interessados em saber como estavam sendo 
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divulgadas suas notícias, sua marca, seus 
dirigentes na mídia impressa diariamente. Com 
o avanço tecnológico e a necessidade de mercado, 
esse serviço passou a ser feito também com 
reportagens de televisão, rádio e, atualmente, 
com tudo que é publicado na Internet. 

Segundo a Associação Brasileira de 
Empresas de Monitoramento de Informação 
(AMEBO), Clipping:

É uma ati vidade restrita, que reúne 
número limitado de empresas e não 
requer grandes inversões fi nanceiras. 
O clipping é um aliado do jornalismo e 
um dos múlti plos segmentos que com-
plementam e completam a imprensa 
em geral. Dá visibilidade à informação 
publicada e ajuda a dar discernimento 
aos que formam a chamada opinião 
pública. (AMEBO, 2018)

A M&C Comunicação foi a primeira 
empresa a lançar o Clipping no Brasil, prestando 
serviço de comunicação integrada, cujo corpo de 
funcionários abrange profi ssionais de diversas 
áreas: relações públicas, publicitários, jornalistas 
e profi ssionais de tecnologia de informação. A 
base da M&C foi o clipping, ou seja, ela foi a 
primeira empresa no Brasil a lançar o clipping 
online. E, em 1996, o serviço já era disponibilizado 
na Internet. Carlos Mello, empresário da M&C 
Comunicação, em depoimento concedido em 
novembro de 2012, disse que em 2002, a M&C 
auditou a eleição presidencial, analisando 65 mil 
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matérias, e detém o maior acervo de estudo.

Em 2002, a gente já auditou a eleição 
presidencial. Pra você ter uma ideia, 
na época a gente analisou 65 mil ma-
térias, a gente tem o maior acervo de 
estudo da imprensa até hoje. Desde 
então a gente fez todas as eleições 
majoritárias, o único ano que eu op-
tei por não fazer foi esse [2010].  En-
tão a gente não fez, foi o primeiro 
ano que a gente fi cou fora de fazer 
o trabalho técnico, mas a gente, aqui 
dentro, para nós, a gente analisou, 
porque não queremos perder acervo. 
(MELLO, 2012)

A M&C Comunicação também foi pioneira 
ao lançar no Brasil o vídeo clipping e a primeira 
empresa a fazer auditoria de eleição.

Técnicas e importância do clipping 

O portal brasileiro Comunique-se relata 
que as técnicas de clipagem são desenvolvidas 
de forma personalizada por cada agência de 
Clipping, sendo que cada uma tem seus formatos 
e característi cas próprias. 

O site americano Glean.infor7 explica 
que existem quatro técnicas importantes para 
o monitoramento de notí cias.

7  A importância do monitoramento de notí cias de TV 
- e como fazê-lo. Disponível em htt ps://glean.info/the-
importance-of-tv-news-monitoring-and-how-to-do-it/. 
Acesso em 09 de novembro de 2018.
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A primeira técnica é a verifi cação do 
texto. Para o site, essa é a forma mais segura 
de encontrar menções feitas pelos veículos de 
comunicação. Essa análise é fundamental, pois 
prati camente tudo que é falado na TV, Rádio e 
mídias interati vas é publicado no mundo online. 
Um exemplo são os jornais impressos, uma 
grande parte tem o mesmo conteúdo publicado 
na versão online.

A segunda técnica tem relação com 
palavras-chave específi cas. Segundo o site Glean.
infor, a seleção de palavras-chave específi cas 
é indispensável para localizar vídeos, textos e 
comentários relevantes. O site faz uma alerta 
sobre a importância de incluir variações 
ortográfi cas e erros comuns de ortografi a da 
empresa ou da marca. 

A terceira técnica é o monitoramento 
dos sites e das redes sociais. O site afi rma que 
os veículos de comunicação agora promovem 
seus programas e envolvem-se com o público 
nas redes sociais, ati ngindo um número muito 
maior de pessoas, comparti lhando e discuti ndo 
as notí cias que foram veiculadas pela mídia de 
forma interati va. 

A quarta técnica é o acompanhamento 
dos veículos offl  ine. O site Glean.infor explica 
que, embora o mundo online esteja cada 
vez mais conquistando o público, as mídias 
tradicionais não podem ser deixadas de lado. A 
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TV, rádio, jornais impressos e revistas precisam 
de acompanhamento em tempos de proliferação 
das notí cias falsas. 

Análise de dados

Na procura por obter resposta sobre o 
problema aqui colocado, esta pesquisa identi fi cou 
apenas uma agência de Clipping jornalísti co, em 
ati vidade, na cidade de Macapá. Segundo o sócio 
Eduardo Augusto Souza da Silva, da Empresa Mídia 
Mix Comunicação, a agência é a única em Macapá 
que oferece o monitoramento da mídia através 
de clipping jornalísti co.

Conforme explica Silva (2018), em 
entrevista concedida a este arti go, a Mídia Mix 
é a única que oferece o serviço completo de 
monitoramento dos veículos de comunicação 
em Macapá. Ele esclarece, também, que outras 
empresas chegaram a competi r no mercado, mas 
não obti veram sucesso. Questi onado sobre o 
moti vo de essas empresas fecharem as portas, 
o sócio da Mídia Mix conta que essas agências 
ofereciam um serviço incompleto, que, na análise 
dele, comprometeu o trabalho fi nal, e com isso 
perderam credibilidade e, ao mesmo tempo, 
clientes. 

Perguntado sobre os colaboradores 
da agência, Eduardo Augusto Souza da Silva 
(2018) enumera uma lista de funções. Ele 
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pontua que a empresa hoje conta com 
quatorze funcionários, divididos em: dois 
gerentes, quatro analistas de notí cias, quatro 
sinopsistas, um analista de checking de mídia, 
um colaborador para serviços gerais e um 
motorista.  O sócio da Mídia Mix ressalta que 
a empresa já chegou a ter um número bem 
maior de funcionários. Interpelado sobre o 
moti vo da queda de funcionários, ele explica 
que a agência se modernizou. Esclarece que, 
agora, conta com equipamentos que realizam 
as ati vidades dos funcionários que um dia 
serviram a empresa. 

Sobre os equipamentos e a forma 
como o Clipping é montado, o sócio da Mídia 
Mix explica a roti na da agência em termos 
de produti vidade. Ele conta que o primeiro 
passo é a coleta da informação.

A agência tem vários computado-
res gravando 24horas tudo. Todos 
os veículos de comunicação de 
Macapá. Em seguida, o material é 
assisti do pelo analista, que assis-
te, e é enviada para o sinopsista 
que vai realizar a sinopse. Depois 
desse processo, é enviado para 
revisão e só assim é encaminhado 
para a assessoria contratante do 
serviço. (SILVA, 2018)

Conforme essa declaração, da roti na 
da agência Mídia Mix, pode-se relacionar 
Duarte (2011) com a explicação de Silva 
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(2018). O autor descreve essa sequência 
de ati vidades – já citadas aqui, que dialoga 
com o relato do sócio da Mídia Mix – assim, 
pode-se perceber a concordância de ambos 
sobre a hierarquia de tarefas na elaboração 
do clipping jornalísti co.

Sobre os ti pos de Clipping, Eduardo 
Augusto Souza da Silva (2018) conta que a 
Mídia Mix Comunicação realiza quatro ti pos 
de clipping: TV, rádio, jornal impresso e 
Internet. Cada maneira de montar o clipping é 
diferente, porém todas as aparições da marca 
são classifi cadas como: Neutro, Positi va ou 
Negati va. Essa avaliação varia de contratante 
para contratante dos serviços, através do 
impacto que a informação causa sobre o 
assessorado. 

A primeira é o Clipping de Televisão. 
Segundo o entrevistado, a agência monitora 
todos os canais locais, em que são extraídos 
os programas noticiosos e geradores de 
informação na busca pelo recorte da citação 
que ati nge direta ou indiretamente o cliente. 
O analista faz o recorte da informação (Figura 
1) e envia para o sistema corporati vo da 
agência (Figura 3).
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Figura 1 - Programa de recorte de TV, 
Macapá, 2018.

Fonte: Agência Mídia Mix Comunicação

O segundo ti po de clipping é o de rádio. 
O sócio da agência explica que a empresa grava, 
de maneira ininterrupta, todas as ondas de 
rádio do Amapá. O Analista de Notí cias escuta 
o programa e recorta (Figura 2) as partes que 
citam o cliente ou as informações que são do 
interesse do mesmo.

Figura 2 - Programa de recorte de 
Rádio, Macapá, 2018.

Fonte: Agência Mídia Mix Comunicação
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O clipping de TV e Rádio são encaminhados 
para o sistema corporati vo da agência que todos os 
funcionários têm acesso – através de login e senhas 
(Figura 3). E, quando fi nalizados, são enviados para 
as assessorias (SILVA, 2018).

Figura 3 - Sistema Corporati vo da Agência, 
Macapá, 2018.

Fonte: Agência Mídia Mix Comunicação

A terceira maneira oferecida que, segundo 
o entrevistado, é uma das ati vidades fornecidas 
pela agência, é o clipping de Jornal Impresso. O 
entrevistado contou que os jornais impressos 
que circulam em Macapá são lidos, analisados e 
recortados. O jornal é todo escaneado, e a parti r dele, 
é gerada uma imagem. As partes que mencionam o 
contratante são recortadas (Figura 4).
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Figura 4 - Clipping de jornal impresso, Macapá, 
2018.

Fonte: Agência Mídia Mix Comunicação

A quarta é o clipping de Web. Nele é 
analisada uma lista de sites, pré-estabelecidos 
pelo contratante. Nesse clipping (Figura 5), os 
textos das notí cias são copiados e inseridos sobre 
o ti mbrado da agência. Os sites são verifi cados 
de maneira constante, nos turnos: manhã e 
tarde – sendo enviados diretamente para o 
cliente através de e-mails. Assim como clipping 
de Jornal impresso, o clipping de Web não vai para 
o sistema coorporati vo da empresa. Eles fi cam 
arquivados na agência e, assim que concluídos, 
são enviados diretamente para o assessorado 
contratante (SILVA, 2018).
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Figura 5 - Clipping de Web, Macapá, 2018.

Fonte: Agência Mídia Mix Comunicação

Todos os funcionários que trabalham na 
parte operacional da Agência de Clipping Mídia 
Mix parti ciparam da pesquisa realizada para este 
arti go. Ao todo, 12 funcionários ajudaram a montar 
o perfi l do profi ssional que trabalha com clipping, 
conforme apurado através de questi onários impressos 
e aplicados de forma individual. O resultado mostrou 
que 66,66% são homens e 33,34% são mulheres. 
A maioria tem entre 24 e 30 anos. A escolaridade 
desses profi ssionais através de porcentagem é: Ensino 
Superior incompleto, com 41,67%; Ensino Superior 
completo, com 16,66%; Pós-Graduação incompleta, 
com 8,33% e Pós-Graduação completa, com 33,34%. 
Todos os funcionários são solteiros.
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Quando perguntados sobre cursos 
relacionados à Comunicação Social: 50% 
responderam que não têm curso relacionado, 
50% disseram que têm curso relacionado.  Dos 
50% que responderam “sim”: 25% são formados 
ou estão cursando Jornalismo, 16,67% são 
formados ou estão cursando Publicidade e 
Propaganda, e 8,33% são formados em Relações 
Públicas.  Questi onados sobre o tempo de serviço 
na empresa de clipping: 33,34% estão há mais 
de um ano, 16,66% estão entre um e três anos, 
41,67% estão entre quatro e oito anos e 8,33% 
estão há mais de oito anos. Os cargos mais altos 
ocupados na agência são por mulheres, duas 
ao todo, sendo que a primeira é formada em 
Jornalismo e a segunda tem formação em outra 
área. Dos quatro sinopsistas entrevistados, três 
relataram que estão cursando o ensino superior 
relacionado à Comunicação Social. Dos quatro 
analistas de notí cias, apenas dois estão cursando 
o Ensino Superior em Jornalismo. 

Quando indagados sobre o conceito 
de Clipping, 66,66% souberam responder de 
forma correta e 33,34% não souberam ou 
responderam de forma errada. Por meio de 
uma análise aprofundada nas respostas, mais da 
metade dos funcionários acertaram a defi nição 
de clipping, escrevendo palavras como: recorte, 
monitoramento, seleção e informação que, em 
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harmonia com Duarte (2011), formam o conceito 
de clipping. 

No que tange à importância do sujeito 
dessa pesquisa para as Assessorias de Imprensa/
Comunicação, foram obti das as seguintes respostas: 
75% responderam que o clipping é um importante 
meio de acompanhamento para as assessorias; 
8,33% disseram que está relacionado à imprensa 
e não às assessorias; e 16,67% relataram que só 
serve para verifi car a veracidade da informação. 

Os futuros profi ssionais de Comunicação 
Social que estão cursando Jornalismo ou 
Publicidade e Propaganda na Faculdade Estácio 
de Macapá responderam um questionário 
online através de e-mail. Os números de alunos 
selecionados que estão cursando Jornalismo são 
maiores (Figura 6) do que os que estão cursando 
Publicidade e Propaganda.

Figura 6 - Cursos dos alunos 
selecionados, Macapá, 2018.

Fonte: Formulários do Google 
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Os acadêmicos selecionados estão 
cursando entre o 5º e o 8º semestre da graduação. 
Em termos numéricos (Figura 7) essa pesquisa 
obteve mais repostas de alunos do 8º e 6º semestre 
– ao todo foram ouvidos 29 acadêmicos.

Figura 7 - Acadêmicos selecionados por 
semestre, Macapá, 2018.

Fonte: Formulários do Google

Quando quest ionados sobre o 
conhecimento a respeito de Clipping jornalísti co, 
a maioria respondeu que sabe o que é (Figura 8).

Figura 8 - Alunos que sabem o que é clipping, 
Macapá, 2018.

Fonte: Formulários do Google
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Quando indagados sobre o conceito 
de Clipping mais de 50% dos respondentes 
acertaram a definição, citando nas respostas 
palavras como: monitoramento, recortes e 
acompanhamento. Através das respostas, foi 
notório o desenvolvimento dos estudantes de 
Publicidade e Propaganda, que, conseguiram 
relatar um conceito igual ou próximo ao de 
Duarte (2011). A maioria dos alunos de Jornalismo 
conseguiu desenvolver uma resposta concisa, 
porém uma porcentagem de 19,4% não soube 
responder ou não sabe o conceito de clipping. 
Todos os acadêmicos de Jornalismo que não 
sabem o que é Clipping estão há mais de três 
anos cursando a Graduação. 

 Os estudantes também foram 
questionados sobre importância do Clipping 
para as Assessorias. A maioria relatou 
que o clipping é muito importante para as 
Assessorias, defendendo-o como: estratégia de 
comunicação, acompanhamento da imagem do 
assessorado, mensuração de resultados, entre 
outros. Consultados sobre a opinião acerca do 
monitoramento da mídia, 90% classifi caram como 
importante, defendendo nas respostas o interesse 
pelo que está sendo veiculado na mídia. 

Quando se trata de futuro profi ssional, a 
maioria dos respondentes do curso de Jornalismo e 
Publicidade e Propaganda (Figura 9) disseram que 
poderão usar o clipping na produção das ati vidades. 
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38,7% disseram que, com certeza, usarão o 
clipping nas ati vidades, reconhecendo-o como 
grande estratégia de comunicação.

Figura 9 - Acadêmicos que usarão 
clipping no futuro profi ssional, 

Macapá, 2018.

Fonte: Pesquisador

Considerações Finais

Uma das fi nalidades da pesquisa foi 
demonstrar como é o clipping jornalístico 
ou como ele deveria ser feito pelas agências 
de clipping. Para alcançar o objeti vo, foram 
analisadas as técnicas utilizadas para a 
montagem do mesmo – que apresenta núcleo 
dentro da Assessoria de Imprensa.

Como problema, a pesquisa se propôs 
a descrever como é feito o Clipping de forma 
técnica e trazendo a escolha da localidade 
do município de Macapá como limitação 
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da pesquisa. Em primeiro lugar, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfi ca de conteúdo para 
conceituar e esclarecer os elementos que 
compõem o clipping jornalísti co. Essa etapa foi 
cumprida com a consulta de livros e, também, 
com a leitura de artigos na Internet que 
abordassem o assunto.

Em seguida, o trabalho alcançou o 
objeti vo geral, com a descoberta da existência 
de apenas uma agência fornecendo o serviço 
completo de clipping, o que colocou a pesquisa 
de maneira direcional ao único ponto específi co, 
analisando os passos e os detalhes da coleta, 
montagem e fi nalização do clipping. 
Sendo assim, pode-se esclarecer que o Clipping 
jornalístico em Macapá é feito através do 
monitoramento dos mais diversos veículos de 
comunicação alçando também a Internet. Como 
visto, são gerados relatórios através de recortes 
e enviados para as assessorias contratantes.

Foi possível perceber a mão de obra 
qualificada que trabalha na elaboração do 
clipping na cidade de Macapá. Esses profi ssionais 
possuem alto grau de escolaridade e entendem 
a importância do monitoramento da mídia na 
gestão da informação.
 Na Faculdade, foi perceptí vel que, no 
futuro, o clipping jornalísti co será visto como 
uma importante ferramenta de trabalho. Os 
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alunos dos cursos de Jornalismo e Publicidade 
e Propaganda são capazes de enxergar uma 
usabilidade grande no Clipping. Muitos deles 
o classifi cam como instrumento promissor no 
acompanhamento de notí cias e presença de 
marca. 

É importante esclarecer que esta 
pesquisa está aberta para novos olhares 
e métodos que aprofundem ainda mais o 
processo de Clipping. Uma nova perspecti va, 
ampla e focada, presente no livro de Gestão 
de Crises e Comunicação, do autor João José 
Forni, pode ser uma alternati va que desperte 
o interesse pelo assunto e abra caminhos para 
o avanço da pesquisa em Comunicação.
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