
 
 

 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

CEPPAD - UFPR 

 

 

LORENA OLIVA RAMOS 

 

 

 

 

 

PLANO DE NEGÓCIOS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

OUTUBRO/2014 



 
 

 
 

LORENA OLIVA RAMOS 

 

 

 

 

 

 

PLANO DE NEGÓCIOS PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA 

Trabalho de Conclusão de Curso da Especialização em Marketing Empresarial 

da Universidade Federal do Paraná. 

Orientador: Prof. Dr. Cleverson Cunha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curitiba 

2014 



 
 

 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço aos meus pais e irmã pelo incentivo aos estudos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................ 6 

2 O PLANO DE NEGÓCIOS .............................................................................. 8 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS ........................................................................................................... 9 

2.2 ESTRUTURA DE UM PLANO DE NEGÓCIOS ........................................................................ 10 

2.2.1Informações dos integrantes da empresa .................................................................. 10 

2.2.2 Visão da empresa ....................................................................................................... 10 

2.2.4 Planejamento ............................................................................................................. 11 

2.2.5 Objetivos .................................................................................................................... 11 

2.2.6 Missão ........................................................................................................................ 11 

2.2.7 Estratégias .................................................................................................................. 12 

2.2.8 Serviços e tecnologia .................................................................................................. 12 

2.2.9 Capital e investimentos .............................................................................................. 12 

2.3 ANÁLISE DE MERCADO ...................................................................................................... 12 

3 ASSESSORIA DE IMPRENSA ..................................................................... 13 

3.1 CONCEITOS BÁSICOS ......................................................................................................... 13 

3.2 ORIGEM ............................................................................................................................. 15 

4 A EMPRESA ................................................................................................. 17 

5 PLANO ESTRATÉGICO ............................................................................... 18 

5.1 DIFERENCIAL COMPETIVO ................................................................................................. 18 

5.2 COMPOSTO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS .................................................................... 19 

5.2.1 Releases ...................................................................................................................... 19 

5.2.2 Clipping ....................................................................................................................... 20 

5.2.3 Cobertura de Eventos (serviços adicionais) ............................................................... 20 

5.2.4 Gerenciamento de crise de imagem .......................................................................... 21 

6 ESTRUTURA ................................................................................................ 22 

7 ANÁLISE DE MERCADO ............................................................................. 23 

7.1 O setor ............................................................................................................................... 23 

7.2 Perfil dos clientes .............................................................................................................. 23 

7.3 Perfil dos concorrentes ..................................................................................................... 24 

7.4 Fornecedores ..................................................................................................................... 25 



 
 

 
 

7.5 AnáliseSwot ....................................................................................................................... 25 

8 PLANO FINANCEIRO................................................................................... 26 

8.1 Valor do serviço ................................................................................................................. 26 

8.2 Investimento inicial ........................................................................................................... 26 

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................... 28 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O sistema educacional brasileiro ainda forma uma massa de pessoas 

preparadas para receber ordens e desempenhar bem suas funções. Não há 

estímulo para criação de empresas e essa é uma situação que pode ser vista 

nos cursos de comunicação.  

 

 O mercado saturado e veículos de comunicação que deixam de existir 

vem mudando esse fator e vêem-se cada vez mais profissionais da área 

tornando-se empreendedores.  

 

Cursos de Especialização em diferentes áreas, por exemplo, são 

responsáveis por abrir a mente de jornalistas e trazer ideais inovadoras e 

incorporar o espírito empreendedor nos profissionais, que de alguma maneira 

procuram novas formas de aperfeiçoamento e de realização profissional.  

 

É neste contexto que se baseia o trabalho a seguir, em conquistar, por 

meio do Plano de Negócios e do Marketing Empresarial, uma estratégia para 

uma nova comunicação e abertura de novas ideias para o mercado de 

assessoria de imprensa.  

 

Aliar o empreendedorismo com equilíbrio à capacidade de 

implementação, à análise e ao planejamento estão entre os desafios do 

trabalho.  

 

O panorama brasileiro que permeia o assunto não possui um bom 

histórico, a falta de planejamento e de experiência, custos e a concorrência 

acirrada fazem com que pequenas e médias empresas não durem e caiam nas 

estatísticas da mortalidade desses empreendimentos. 
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Por isso, destaca-se a importância do Plano de Negócios para a criação 

de uma Assessoria de Imprensa, parte fundamental do processo 

empreendedor. É necessário planejar ações e delinear estratégias da empresa, 

dando início a uma ferramenta de gestão que guiará os negócios ao longo do 

seu funcionamento. 

 

O PN ajuda uma nova empresa a levantar dinheiro, planejar o futuro e 

controlar seus progressos correntes. Além disso, espera-se que muitos 

problemas e falhas sejam identificados e tratados através deste processo. Por 

isso a necessidade de se estudar este objeto e levá-lo a cabo nesta 

monografia.  
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2 O PLANO DE NEGÓCIOS 

 

 

 Para iniciar a discussão sobre o Plano de Negócios, é importante definir 

seu próprio conceito. Para Dornelas (2001, p.91), o Plano de Negócios é parte 

fundamental do processo empreendedor. Empreendedores precisam saber 

planejar suas ações e delinear as estratégias da empresa a ser criada ou em 

crescimento. A principal utilização do Plano de Negócios é a de prover uma 

ferramenta de gestão para o planejamento e desenvolvimento inicial de uma 

start-up.  

 

 Há um contingente de empreendedores que apresentam dificuldade para 

articular os conceitos de negócios que, muitas vezes, já se tornaram para eles 

uma segunda natureza. Por isso, a preparação e redação de um plano se 

tornam complexas, mas necessárias.  

 

 As principais causas de fracassos de start-ups americanas, por exemplo, 

foram falhas ou falta de planejamento adequado do negócio.  Algumas 

armadilhas no gerenciamento como falta de experiência, de dinheiro, atitudes e 

localização erradas podem acontecer. Segundo Dornelas, não existem 

fórmulas mágicas para isso. O que se aconselha aos empreendedores é a 

capacitação gerencial contínua, a aplicação dos conceitos teóricos para que 

adquiram a experiência necessária, e a disciplina no planejamento periódico 

das ações que devem ser implementadas na empresa.   

 

 O plano pode ser aplicado tanto em empresas novas quanto em 

companhias maduras. Deve ser uma ferramenta em que o empreendedor 

possa expor ideias e que mostre a viabilidade e probabilidade de sucesso em 

seu mercado. Dornelas (2001, p.95) pontua:  

É preciso ter em mente que essa ferramenta deve ser o cartão de visitas do 

empreendedor, mas também pode ser seu cartão de desqualificação. E, como 

cartão de visitas, o empreendedor deve ter sempre à mão o Plano de 

Negócios, elaborado de maneira primorosa e cuidadosamente revisado.  
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2.1 CONCEITOS BÁSICOS 

 Segundo Dornelas (2001, p.96), "o Plano de Negócios é um documento 

usado para descrever um empreendimento e o modelo de negócios que 

sustenta a empresa. Sua elaboração envolve um processo de aprendizagem e 

autoconhecimento e, ainda, permite ao empreendedor situar-se no seu 

ambiente de negócios". 

 

 Os aspectos que devem ser focados em qualquer plano são: Em que 

negócio você está? O que você (realmente) vende? Qual é o seu mercado-

alvo? (DORNELAS, 2001 apud Bangs, 1998). 

 

 Dornelas (2001, p.97) afirma que através do Plano é possível: entender 

e estabelecer diretrizes para o seu negócio; gerenciar de forma mais eficaz a 

empresa e tomar decisões acertadas; monitorar o dia-a-dia da empresa e 

tomar ações corretivas quando necessário; conseguir financiamentos e 

recursos junto a bancos, governo, Sebrae, investidores, capitalistas de risco 

etc.; identificar oportunidades e transformá-las em diferencial competitivo para  

a empresa.  

 

 De acordo com o Guia da Ernst & Young para desenvolver seu plano de 

negócios (SiegelEt al.) um plano de negócios serve a três funções. Primeiro ele 

pode ser usado para desenvolver ideias a respeito de como o negócio deve ser 

conduzido. É uma oportunidade para refinar estratégias, examinando a 

empresa como um todo, sob o ponto de vista mercadológico, financeiro e 

operacional. É uma ferramenta retrospectiva na qual o empresário pode avaliar 

o desempenho de uma atual empresa ao longo do tempo. A terceira razão é a 

de levantar dinheiro.  

 

 Um plano de negócio é um documento concebido para mapear o curso 

de uma empresa ao longo de um período específico de tempo. Poucos fazem 

projeções acima de cinco anos.  

 O tom deve ser empresarial e dinâmico. Esses planejamentos são 

sujeitos a mudanças e sua preparação nunca termina. A empresa pode 
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atualizar e monitorar esse plano com frequência seja trimestralmente ou até 

mensalmente.  

 

 Filion e Dolabela (2000, p. 31) definem o empreendedor como “uma 

pessoa que imagina, desenvolve e realiza visões”. 

 

 O Plano de Negócios pode ser encarado como um projeto, e para issoo 

empreendedor precisa utilizar uma metodologia de gerência de projetos para 

facilitar sua apresentação.  

 

 Primeiro é necessário definir a visão organizacional para poder atingir os 

objetivos. Depois, vem a declaração da missão, ou seja, base da existência da 

organização. Com essas definições, torna-se possível o estabelecimento de 

estratégias.  

 

2.2 ESTRUTURA DE UM PLANO DE NEGÓCIOS 

 

 É preciso ser objetivo para apresentar a empresa, como foi concebida, 

sua razão social, seu endereço, os termos de abertura e como vai ser sua 

estrutura organizacional em termos de produção, serviços, controle, 

organização, pessoas, materiais, comunicações e riscos.  

 

2.2.1Informações dos integrantes da empresa 

 

 Apresentação das pessoas que farão parte do empreendimento. 

Descrição de nome dos sócios, com currículo detalhado.  

 

2.2.2 Visão da empresa 

 

 Nesta parte o idealizador da empresa deve transformar em palavras o 

seu sonho e transformá-lo em realidade.  
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2.2.4 Planejamento 

 

 Nesta etapa é necessário apresentar os rumos que a empresa deve 

seguir e a situação atual.  

 

2.2.5 Objetivos 

 

 É importante não confundir objetivos com metas. O objetivo de um 

empreendimento depende totalmente da visão sobre o negócio a ser 

concretizado. Aqui será necessário orientar as direções que a empresa deve 

seguir. Algumas perguntas podem ajudar a solucionar essa questão: O que 

fará a empresa?; O que a empresa fornecerá em termos de produtos ou 

serviços?; O que a empresa deverá executar? 

 É possível dividir por objetivos a serem alcançados a curto, médio e 

longo prazo.  

 

2.2.6 Missão 

 

 Baseado nos objetivos, derivados da visão, do sonho do empreendedor, 

agora é preciso pensar no real. O caminho que irá tornar o esse sonho 

emrealidade de mercado, é a missão.  

 

 Filion e Dolabela (apud Estrutura de um Plano de Negócios) afirmam 

que a missão descreve a filosofia da empresa, seus propósitos e as razões de 

existir.  

 

 Essa definição ajuda a identificar a cadeia de valores e reforçar os 

princípios norteadores da empresa.  
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2.2.7 Estratégias 

 

 As estratégias surgem para cumprir a missão. O estudo do ambiente em 

que a empresa irá funcionar é essencial para traças estratégias e pode ser 

realizado por meio de ferramentas como matriz SWOT, matriz BSC,brainstorm, 

análise de portfólio, matriz de sinergia, entre outros.  

 

 As estratégias auxiliam a empresa a se posicionar no mercado.  

 

2.2.8 Serviços e tecnologia 

 

 É preciso definir a tecnologia que envolve o serviço a ser ofertado. 

Plataforma operacional, arquitetura de comunicação, sistemas aplicativos, 

suporte, pessoal, equipamentos, etc precisam estar verificados.  

2.2.9 Capital e investimentos 

 

 Aqui será necessário apontar qual o capital inicial e necessário para 

começar as atividades. Podem relacionar nesta etapa, itens como: projeção de 

vendas, de rentabilidade, fonte de recursos e financiamentos, aplicações 

financeiras, valores de estoques, capital de giro. 

 

2.3 ANÁLISE DE MERCADO 

 

 Faz-se necessária uma avaliação para posicionar a empresa no 

mercado, tendo uma visão futura e sabendo reconhecer os pontos fortes dos 

oponentes e preparar para a concorrência.  
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3 ASSESSORIA DE IMPRENSA 

 

 

A comunicação se moderniza constantemente, mudam os veículos, 

processos e as rotinas de trabalho e com isso surgea necessidade de 

atualização e de adaptação a novos mercados. Para entender como funciona a 

assessoria de imprensa é preciso saber de comunicação, que é ação de 

transmitir uma mensagem e receber outra como resposta; é o campo do 

conhecimento acadêmico que estuda os processos de relacionamento humano. 

 

Em meio às ramificações da comunicação, surge a comunicação 

corporativa, grande diferencial que pode mudar o rumo de qualquer empresa. 

Segundo pesquisa do Sebrae, apenas 0,03% das pequenas empresas 

brasileiras investem em comunicação no Brasil, o que comprova o 

desconhecimento do serviço.   

 

A assessoria de imprensa tem sofrido alterações ao longo do tempo, 

mudanças no perfil do assessor, novas tecnologias e a diversificação dos 

veículos de comunicação têm feito esses profissionais aumentarem em número 

devido à demanda e ainda por verem nessa área, um futuro jornalismo 

empreendedor. 

 

 

3.1 CONCEITOS BÁSICOS 

 

 

 A vida de uma organização está diretamente relacionada aos seus 

públicos, ou seja, a grupos de pessoas que possuem interesses comuns. 

Esses públicos variam, podem ser internos, externos e mistos. Para aprimorar 

o fluxo de informações entre elas e esses públicos, as organizações usam os 

serviços de uma assessoria de comunicação social (ACS).  
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 De acordo com Ferraretto a ACS presta um serviço especializado, 

coordenando as atividades de comunicação entre um assessorado e seus 

públicos, estabelecendo políticas e estratégias que englobem iniciativas nas 

áreas de jornalismo, relações públicas e publicidade e propaganda. Embora 

esses serviços possam ser utilizados separadamente, sua aplicação conjunta 

pode resultar em ações mais eficazes e abrangentes. 

 

 É importante que dentro da organização a assessoria seja vista como 

estratégica e os responsáveis por ambos estejam sempre em contato direto e 

permanente.  

 

 Segundo a Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais (2007, p.8 

apud Ferraretto, a função do assessor de imprensa é “facilitar a relação entre 

seu cliente – empresa, pessoa física, entidades e instituições – e os 

formadores de opinião”. 

 

 O assessor é responsável pelos contatos e pela empresa e de todos os 

detalhes para a realização de entrevistas. O jornalista de AI deve instruir seu 

cliente sobre como tratar e responder à imprensa, como se portar diante de um 

repórter e fazer treinamento não só oralmente mas também através de material 

escrito, que possa sempre ser consultado pelo representante da instituição.  

 

Esta função deve ser desenvolvida por jornalistas profissionais. O 

trabalho de um bom assessor é regido pela lógica da notícia, do saber próprio 

do jornalista e do entendimento do que pode gerar ou não o interesse dos 

diferentes públicos.   
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3.2 ORIGEM 

 

 

As primeiras publicações empresariais surgiram na Grã-Bretanha e nos 

Estados Unidos no século XIX. Os efeitos sobre a opinião pública 

consolidaram-se e, a partir daí, começaram a aparecer jornalistas que se 

encarregavam de divulgar o que acontecia dentro das organizações. Outras 

áreas também adotariam a ideia, levando ao público fatos do mundo 

empresarial. 

 

 Em 1772, quatro anos antes da proclamação da independência dos 

Estados Unidos, um grupo de revolucionários comandado por George 

Washington, preocupado com a divulgação de informações oficiais, contratou o 

escritor e editor Samuel Adams para desenvolver um trabalho que mesclasse 

elementos da comunicação. Anos depois, em 1829, Amos Kendall dava início à 

assessoria de imprensa governamental.  

 

 Durante o governo de Andrew Jackson, organizou um setor bem 

estruturado de imprensa e relações públicas: o The Globe, considerado por 

muitos como o primeiro house-organ. 

 

 Em 1906, o jornalista norte-americano Yve Lee fundou em Nova York o 

primeiro escritório de assessoria de imprensa ou relações públicas do mundo. 

Com um bem-sucedido projeto profissional e a serviço de um cliente poderoso, 

Lee conseguiu recuperar a imagem do odiado empresário americano John 

Rockfeller e conquistou, por direito e mérito na História moderna da 

Comunicação Social, o título de fundador da Relações Públicas, berço da 

assessoria de imprensa. 

 Foi a partir desse momento que diversas empresas, e também órgãos 

públicos, começaram a adotar serviços de assessoria de imprensa no mundo 

todo. Nas décadas de 1940/1950, já existiam registros dessa atividade em 
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vários países, entre eles França, Canadá, Itália, Holanda, Bélgica, Alemanha, 

Suécia, Noruega. 
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4 A EMPRESA 

 Descrição: Assessoria de imprensa voltada para empresas que queiram 

divulgar e posicionar sua marca no mercado de Curitiba e região metropolitana.  

 

 Estrutura legal – A Empresa será denominada Oliva Comunicação e sua 

sede ficará na Rua Guilherme Pugsley, 1188, bairro Água Verde. 

 

 Manutenção do registro – A Empresa será auxiliada juridicamente por 

um grupo de Assessoria Contábil confiável diante do mercado curitibano ainda 

a ser contratado.  

 

 Oportunidade de Mercado: Atualmente transmitir informações é 

fundamental para o desenvolvimento de uma empresa, a assessoria de 

imprensa entra como peça fundamental na execução deste trabalho, que 

consiste em levar ao conhecimento público as ações de uma empresa, sejam 

elas de interesse político, social, religioso, comercial, financeiro e outros que 

necessitem de respaldo na opinião pública. 

  

 Público Alvo: Empresas, entidades, sociedades, associações e 

autônomos que necessitem divulgar e consolidar suas marcas e nomes no 

mercado de Curitiba e região metropolitana. 
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5 PLANO ESTRATÉGICO 

 

 

 Missão: Garantir uma comunicação clara, fluente e confiável entre os 

clientes e seus públicos. Oferecer serviços que sejam referência no setor, 

aliando criatividade e seriedade no trabalho. 

 

 Visão: Alcançar a liderança no setor de assessoria de imprensa e ser 

reconhecida pelos parceiros e pelomercado pela qualidade na prestação de 

serviços. 

  

 Valores: O primeiro objetivo é a excelência em atendimento ao cliente e 

ao público externo, destacando a agilidade e a eficiência. Garantindo sempre 

ética, credibilidade e qualidade.  

 

5.1 DIFERENCIAL COMPETIVO 

 

 Relacionamento: Trabalho em parceria com os colaboradores e clientes, 

apoiando de forma pró-ativa seu crescimento. Trabalho de completa sinergia, 

incorporando ao atendimento não somente o cliente, como também seus mais 

diversos fornecedores. 

 

 Seriedade: Leva-se a sério a demanda do cliente e o trabalho. 

 

 Agilidade: Um dos principais diferenciais é a eficiência. Trabalho com 

rapidez, sem burocracia e sem complicações, acompanhando a urgência das 

demandas do cliente e da imprensa. 

 

 Pró-atividade: Não espera-se para agir, somos criativos e estamos 

sempre sugerindo soluções inovadoras para fazer valer cada centavo investido 

pelo cliente. 



 
 

19 
 

 

 Sobriedade e discrição: Atua-se nos bastidores, e entende-se que o 

papel protagonista é sempre do cliente. 

 

 Esses e outros passos são os que indicao autor Egon Walter Wildauer, 

em seu livro, “Plano de Negócios: elementos constitutivos e processo de 

elaboração. 

 

 

5.2 COMPOSTO DE COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS 

 

 Assessoria de Imprensa: conjunto de estratégias e ações desenvolvidas 

com o objetivo de estabelecer canais de comunicação abertos entre o cliente e 

os meios de comunicação, em geral, os profissionais de imprensa, em 

particular, e consequentemente o seu público-alvo.  

 

 Sua principal tarefa é tratar da gestão do relacionamento entre uma 

pessoa física, entidade, empresa ou órgão público e a imprensa. 

 

 Um sólido relacionamento com os jornalistas é o ativo mais valioso, e 

proporciona a amplificação das mensagens dos clientes em espaços editoriais 

importantes.  

 

5.2.1 Releases 

 

 Serão divulgados para informar, anunciar, contestar, esclarecer ou 

responder à mídia sobre algum fato que envolva o assessorado, de forma 

positiva ou não. 

 

 Poderão ser utilizados, ainda, para anúncios e lançamentos de 

novidades com potencial para virar notícia. 
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 Divulgarão eventos com o intuito de antecipar todos os dados relativos, 

além de facilitar o acesso dos profissionais de imprensa (caso exija 

credenciamento prévio, por exemplo). Em algumas situações serão trabalhadas 

as divulgações do pós-evento, com envio de imagens e informações sobre a 

atividade que envolveu o cliente. 

 

 Potencialmente, divulgarão produtos com base em informações 

específicas, factuais e objetivas.  

 

5.2.2 Clipping 

 

 Será utilizado como ferramenta estratégica de comunicação e 

organizado a partir do acompanhamento de notícias do assessorado. 

 

 O clipping será organizado da seguinte forma: data, veículo de 

comunicação, editoria, título da matéria ou assunto, endereço eletrônico da 

publicação. 

 

 Ao final do mês, o clipping será entregue via e-mail ao cliente com 

resultados do trabalho desenvolvido.  

  

 As informações contidas no clipping não representam todo o trabalho do 

assessorado, mas sim uma visão parcial dos veículos de comunicação. 

 

5.2.3 Cobertura de Eventos (serviços adicionais) 

 

 A cobertura de eventos como festas, coquetéis, seminários, cerimônias, 

palestras e oficinas, deverá ser avisada com antecedência à Assessoria de 

Imprensa. Vale mencionar que eles devem contar com a presença de 

fotógrafos profissionais (contratados pelo assessorado) para que sejam bem 

sucedidos. 
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5.2.4 Gerenciamento de crise de imagem 

 

 Nenhuma empresa está livre de passar por uma crise de imagem, e por 

isso é indispensável contar com apoio especializado para gerenciá-la. A Oliva 

Comunicação oferece este apoio em três diferentes momentos de evolução da 

crise: prevenção (quando a crise é anunciada ou para preparar-se para crises 

eventuais); gerenciamento (durante a crise) e acompanhamento (posterior à 

crise, seguindo suas repercussões e implicações). 
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6 ESTRUTURA 

  

 A Oliva Comunicação possui uma equipe formada por profissionais 

de comunicação que dedicam-se exclusivamente ao atendimento dos clientes 

da empresa. Assim, o cliente sempre conta com um profissional disponível para 

atendê-lo em suas necessidades. 

 

 Tendo à disposição mailings completos de diferentes áreas de 

atuação, a empresa conta com a habilidade profissional de tratar, com 

qualidade, de diferentes aspectos da comunicação empresarial. 

 

 Tendo em nossa equipe profissionais graduados e experimentados 

na profissão jornalística, conhecemos as inquietudes dos jornalistas e sabemos 

como melhor entender sua demanda e responder a suas necessidades de 

informação dentro do tempo necessário. Sabemos que o jornal do dia seguinte 

não pode esperar, e por isso prezamos a rapidez da resposta, bem como a 

qualidade e a confiabilidade das informações fornecidas. Do mesmo modo, 

sabemos encontrar no cliente as informações que têm apelo jornalístico e 

torná-las interessantes para o jornalista e seus leitores. 

 

 Os profissionais criam formas alternativas de relacionamento com a 

imprensa, seja através de viagens, eventos ou premiações, gerando pontos e 

oportunidades de contato entre a imprensa e a fonte (empresa). 
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7 ANÁLISE DE MERCADO 

 

 

7.1 O setor 

 

 De acordo com reportagem publicada pela Gazeta do Povo, em 

janeiro de 2013, o mercado de assessoria de imprensa encontra-se aquecido 

em Curitiba. As principais empresas da cidade apresentaram crescimento em 

número de clientes e em reconhecimento nacional e internacional.  

 

 Donos e sócios de grandes empresas de comunicação garantem 

que investiram em equipe para manter a prospecção e o atendimento 

personalizado e que não abrem mão da transparência na prestação de 

serviços. Esses dois itens são os segredos apresentados pelos empresários do 

setor.  

 

Ao mesmo tempo em que as assessorias decolam, existem empresas 

que ainda não aderiram a esses serviços e que estão esperando por algo que 

as posicione nos seus devidos mercados.  

 

7.2 Perfil dos clientes 

 

 Os clientes da Oliva Comunicação são empresas em geral, que querem 

melhorar sua comunicação com a sociedade e falar com seus clientes de uma 

forma dinâmica e informativa.  

 

 A assessoria de imprensa se encarregará de elaborar uma série de 

ações estratégicas no intuito de posicionar e fortalecer a imagem da empresa e 

de seus produtos no mercado. 
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 O trabalho se encaixa em novos, antigos, grandes e pequenos negócios 

que precisam dessas ações, além de abranger as mais diversas áreas do 

conhecimento. O jornalista terá a capacidade de compreender e direcionar o 

empresário sobre o rumo a ser tomado e ainda executar um trabalho de 

“desconstrução” de velhos valores, seguindo etapas como: 

 Entender o posicionamento pretendido e seus "porquês"; 

 

 Descobrir quais são os valores de base que sustentam esse 

posicionamento; 

 

 Traduzir os valores em temas para a comunicação corporativa; 

 

 Propor mensagens-chave para comunicar de maneira eficaz cada um 

desses temas; 

 

 Usar as melhores estratégias de comunicação para passar as 

mensagens-chaves para cada público e tipo de canal. 

 

7.3 Perfil dos concorrentes 

 

 As principais concorrentes da Oliva Comunicação são as assessorias de 

imprensa de médio porte localizadas em Curitiba. São elas: Dexx 

Comunicação, Ideas Mídia, Básica Comunicações, NCA Comunicação e M&C 

Comunicação.  

 

 Em análise, todas possuem perfis com clientes de pequeno e médio 

porte, até 10 funcionários e pequeno espaço físico de trabalho. Além disso, 

apresentam menos de 10 anos de funcionamento e em média 15 clientes. 

 

 Com base na experiência da autora deste trabalho de conclusão de 

curso, que possuiseis anos de trabalho no ramo e conhecimento dos tipos de 

http://trends.rmacomunicacao.com.br/comunicacao-corporativa-e-percepcao-quanto-vale-sua-marca-para-o-publico
http://trends.rmacomunicacao.com.br/comunicacao-corporativa-e-percepcao-quanto-vale-sua-marca-para-o-publico
http://trends.rmacomunicacao.com.br/comunicacao-corporativa-e-percepcao-quanto-vale-sua-marca-para-o-publico
http://trends.rmacomunicacao.com.br/bid/340848/Os-riscos-de-nao-planejar-a-comunicacao-corporativa-da-sua-empresa
http://trends.rmacomunicacao.com.br/bid/340848/Os-riscos-de-nao-planejar-a-comunicacao-corporativa-da-sua-empresa
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trabalho, agências do mercado curitibano e ainda do tipo de clientes que 

cercam a realidade da assessoria de imprensa, percebe-se que ainda há 

espaço para uma nova empresa, ainda mais liderada por pessoas que 

conhecem o espaço onde estão investindo e com a concorrência que 

enfrentarão.  

 

7.4 Fornecedores 

 

 Os fornecedores da Oliva Comunicação seriam uma papelaria e um 

técnico em informática.  

 

7.5 AnáliseSwot 

 

Oportunidades: aumento do número de novas empresas em Curitiba e 

da demanda de empresas e entidades que não possuem assessoria de 

imprensa. 

 

Ameaças: grandes agências de comunicação estruturadas e com muitos 

anos de operação na região, abocanhando boa parte do mercado.  

 

Pontos fortes: experiência dos profissionais que possuem nomes 

conhecidos no ramo, experiência nos mais diversos setores da economia e 

conhecimento da imprensa paranaense como um todo.  

 

Pontos fracos: não possui uma sede centralizada, com boa localização 

geográfica, equipe de profissionaisreduzida, baixo investimento inicial e 

pequena gama de serviços.  
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8 PLANO FINANCEIRO 

 

 

8.1 Valor do serviço 

 

 O valor a ser cobrado por tais serviços varia conforme o pacote que for 

fechado. Eles podem ser cobrados em separado ou podem ser cobrados 

juntos, varia de acordo com o cliente.  

 

 É importante avaliar o porte da empresa antes de dar um valor. Para 

pequenas empresas, o valor mensal será de R$ 1000 para envio de notas e 

matérias. Para empresas maiores o valor médio dos serviços é de R$ 4.000, 

chegando até ao dobro se for uma multinacional. 

 

8.2 Investimento inicial 

 

 Toda e qualquer empresa que deseja iniciar seus negócios deve ter um 

investimento inicial, uma verba orçamentária que garanta a aplicação das 

estratégias no mercado. O ramo da atividade da empresa é o que determina o 

plano financeiro e a gestão do seu orçamento (WILDAUER, Egon. Plano de 

Negócios: Elementos Constitutivos e Processo de Elaboração).  
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Detalhamento 
Desembolso 

no 1º mês. 

Desembolso 

no 2º mês. 

Desembolso 

no 3º mês. 
Subtotal 

Investimento em 

instalações 
1.500,00 1.000,00 2.000,00 4.500,00 

Investimento 

equipamentos 
2.500,00 

 
2.000,00 4.500,00 

Serviços de terceiros 3.000,00 3.000,00 3.000,00 9.000,00 

Mat. de consumo e 

utensílios 
    300,00 300,00 

Gastos com a 

abertura da empresa 

e inauguração 

    2.000,00 2.000,00 

Reserva para gastos 

não previstos 
5.000,00     5.000,00 

Subtotal 12.000,00 4.000,00 9.300,00 25.300,00 

Reserva para capital 

giro 
    5.000,00 5.000,00 

Total 12.000,00 4.000,00 14.300,00 30.300,00 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 As assessorias de imprensa enfrentam novos desafios devido ao poder 

do consumidor e àdifusão da internet. Mesmo assim, estudando bem o público 

e mercado alvo ainda existe um amplo caminho para este tipo de empresa de 

comunicação.  

 

 A internet, pelo contrário que se pensa, pode ampliar as formas de se 

trabalhar em uma assessoria e ainda disseminar com alcance maior e por mais 

tempo um press release.   

 

 Ao fim deste Plano de Negócios, conclui-se o quanto é imprescindível 

planejar o futuro, pensar em estratégias e calcular investimentos. Sem esse 

planejamento prévio não há como prever se o negócio vai funcionar e se o 

empreendedor poderá realmente arcar com sua empresa e levá-la adiante. 

Seja um empreendimento de comunicação ou de qualquer outra área, o melhor 

caminho é o planejamento.  
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