
CAPÍTULO 3 
 

CLIPPING 
 
 
Este capítulo trata de um dos pontos mais sensíveis e críticos da atividade do Assessor 
de Imprensa: o clipping. A palavra clip, em inglês, quer dizer tosquia, corte. Não se trata 
de tosquiar ou cortar nada e ninguém. Ou melhor, cortam-se sim os jornais, revistas e 
até textos de sites da internet. Mas é um corta e cola virtual. Consultando o dicionário 
Michaelis a palavra clipping já vem definida como recorte de jornal. E é deste tipo de 
corte que vamos falar. A palavra do idioma inglês já foi absorvida pelo vocabulário dos 
profissionais da área de comunicação e, de forma prática, significa a compilação 
(reunião) de todas as matérias publicadas na imprensa sobre o cliente da Assessoria de 
Imprensa. Este material, veiculado nas diversas mídias (jornais, revistas, emissoras de tv 
e rádio e sites da internet) é reunido e encaminhado ao cliente como o resultado dos 
esforços empreendidos pelos profissionais da assessoria. 
 
Na verdade, esta última frase resume de forma muito simplista o que é um clipping. O 
trabalho do Assessor de Imprensa é mais complexo e engloba atividades que não podem 
ser medidas pelo clipping. O atendimento ao cliente e ao jornalista, por exemplo, são 
tarefas diárias e que exigem habilidades e “expertise” construídas ao longo dos anos. O 
clipping, quando analisado, contém muito mais informações do que o espaço ocupado 
no jornal ou na tv transformados em números (nós vamos conhecer como esta 
conversão é feita um pouco mais adiante). Ele representa de que maneira as informações 
enviadas pela Assessoria de Imprensa são trabalhadas pelo repórter e ajudam na 
construção da imagem do cliente quer seja uma empresa, um profissional liberal, 
associações de classe e todas as instituições que fazem uso de uma assessoria para 
informar o público das suas atividades. Nós vamos conhecer, de maneira mais 
aprofundada, as razões e os resultados de um bom trabalho de clipping. O nosso 
primeiro entrevistado deste capítulo é o Lucio Pimentel, Gerente de Imprensa da 
Petrobras e encarregado da contratação de uma empresa que é responsável pela 
confecção do clipping Petrobras e por mais dois funcionários internos que cuidam 
exclusivamente desta questão. Conta também com uma entrevista da Graça Canivello, 
Diretora da Link TV (responsável pelo clipping da Petrobras) e de Edgar de Barros 
Moreira e Jackson Souza da Silva, proprietários da Clipping Express – empresa de 
Curitiba especializada em clipping on line. 
 
Há alguns anos atrás, a confecção de um clipping era uma das tarefas mais odiadas 
pelos estagiários ou funcionários das assessorias de imprensa, pois significava acordar 
cedo, ir para o trabalho cedo, ler, quando dava tempo, vários jornais e recortar tudo que 
saiu publicado sobre o cliente ou assunto de interesse deste mesmo cliente. Sem perder 
uma única nota! E ainda organizar todos estes recortes e encaminhar ao cliente até 10 
horas da manhã. Organizar o material continua sendo uma das tarefas mais importantes 
do clipping. Cumpre a função de contextualizar a notícia, ou seja, indicar a editoria na 
qual foi publicada, o dia da veiculação, o autor da matéria. No caso da televisão, o 
horário de exibição é um indicador poderoso da eficiência dos serviços da Assessoria de 
Imprensa. 
 
Com a internet e a evolução da mídia e da tecnologia que acompanha a atividade 
jornalística, este fardo ficou um pouco menos pesado. O mercado hoje possui empresas 



especializadas na produção de clipping e com um grau de sofisticação muito grande 
quando este ¨recorte¨ vem acompanhado de análises técnicas e até de números que 
convertem o espaço ocupado pelo cliente, no veículo, para valores. É isto mesmo. 
Mede-se o tamanho da matéria no jornal em centímetros e colunas e converte-se este 
espaço para números utilizando a tabela comercial do veículo, ou seja, aquela que 
fornece preços para anúncios ou comerciais publicitários (no caso da tv). Alguns 
profissionais de comunicação podem discordar desta prática com o argumento de que o 
espaço editorial possui uma natureza e mecanismos de produção diferentes dos 
utilizados pelas agências de propaganda. Realmente é uma grande verdade. A Agência 
de Propaganda produz um anúncio, no caso do jornal, negocia o espaço no veículo e 
publica este material. Já a Assessoria de Imprensa produz o release, encaminha para o 
repórter, estimula a pauta através de um trabalho de convencimento e argumentação, 
auxilia na apuração e produção da matéria que sai publicada com a chancela do 
profissional de imprensa e de acordo com determinados códigos que regem a profissão. 
O que, falando claramente, carrega muito mais credibilidade, mesmo aos olhos leigos, 
do que o anúncio. 
Por outro lado, não existe nada mais convincente, aos olhos do cliente, do que números. 
Números informam muito. E é por esta razão que o clipping é hoje objeto de extrema 
importância e cercado de cuidados. 
 
Numa empresa com recursos como a Petrobras, o serviço de clipping é terceirizado. 
Existe um fornecedor que só vai se ocupar desta tarefa. 
 
Mas o que fazer quando o cliente não dispõe de recursos? Não quer ou não pode 
contratar um serviço de clipping ou pagar para que a sua Assessoria de Imprensa 
desenvolva mais esta atividade?  No caso de um cliente de porte menor, cuja atividade 
ou negócio estejam restritos a uma única cidade ou estado, existem maneiras de 
monitorar a produção jornalística. Não é o procedimento ideal. Mas o bom profissional 
é aquele que, mesmo na ausência de todos os recursos, consegue oferecer um bom 
trabalho... 
 
Neste caso o Assessor de Imprensa mantém certo controle sobre o que sai publicado e 
pode organizar este material. Como a leitura diária de um jornal é obrigatória, este 
veículo já está ¨clipado¨. De resto, é listar os jornais com edições on line e fazer uma 
procura via internet bem cedo pela manhã. O conteúdo destas publicações sofre 
mudanças durante o dia numa velocidade muito grande. 
 
Alguns jornais oferecem a versão on line de forma gratuita, outros cobram por este 
serviço. E existem ainda aqueles que proporcionam a versão on line para assinantes da 
versão impressa. O trabalho do Assessor de Imprensa é organizar este mailing de forma 
que possa realizar uma leitura diária como procedimento de checagem do que saiu 
publicado sobre o cliente e, até mesmo, sobre a concorrência. E estabelecer prioridades 
e uma escala hierárquica dentre os veículos, ou seja, providenciar assinaturas das 
publicações nas quais as chances do cliente vir a aparecer são maiores. Em relação à 
televisão, não tem jeito. Tem que assistir ao programa e gravar. E o rádio é quase uma 
missão impossível. 
Alguns programas de rádio possuem apresentadores com horário marcado na grade de 
programação. Se for este o caso, fica mais fácil registrar este material. 
 



O ideal na prestação do serviço de Assessoria de Imprensa é que o cliente seja 
informado da importância do clipping, do que pode ser extraído deste material, em 
termos de medição do espaço ocupado e da análise que pode ser obtida da imagem 
projetada pelo cliente. A matéria jornalística sempre aponta para um determinado 
caminho que pode ser interpretado como positivo ou negativo. E é esta análise que torna 
o clipping interessante e eventuais mudanças na abordagem da imprensa tão necessárias. 
 
Portanto, trate de esclarecer este ponto de forma bem objetiva com o seu cliente e 
mostrar que monitorar a exposição na imprensa é uma atividade custosa em termos 
materiais e de tempo e que, conseqüentemente, tem um valor. Lembre também que é 
fundamental registros de data,editoria,horário da transmissão do material. Este contexto 
é um instrumento poderoso de checagem do valor do clipping e da qualidade do 
trabalho da Assessoria de Imprensa. 
 
A entrevista com o Lucio Pimentel foi extremamente proveitosa. Mostrou como uma 
empresa valoriza a opinião da imprensa e dedica a devida atenção à percepção 
jornalística sobre os fatos. Mostrou ainda como o clipping é distribuído dentro de uma 
empresa grande e que, independente da área de atuação dos funcionários, todos recebem 
notícias de todas as áreas provando que a Comunicação Integrada é fundamental. 
 
Lucio Pimentel trabalha há 25 anos com Comunicação Empresarial e há 23 anos na 
Assessoria de Imprensa da Petrobras. É formado em Comunicação Social pela 
Faculdade Hélio Alonso, fez pós-graduação em Comunicação Empresarial na Faculdade 
da Cidade (atual UniverCidade), MBA em Marketing Estratégico pela Fundação 
Getúlio Vargas e MBA, na USP, em Comunicação Organizacional. 
 
Bom, Lucio, agora este manual é seu. 
 
1) Como Gerente de Imprensa da Petrobras você é responsável por uma equipe de 
quantas pessoas e em quais funções? 
 
São 35 funcionários sendo que 12 trabalham na redação, dois são responsáveis 
especificamente pelo clipping e os demais atuam em cargos administrativos. 
 
2) A Petrobras conta com os serviços de uma ou mais empresas de clipping? 
 
A Petrobras utiliza os serviços da Link TV (empresa localizada no Rio de Janeiro, em 
Copacabana - www.linktv.com.br) para o fornecimento do clipping que abrange todos 
os veículos: jornais, revistas, tv, rádio, sites e imprensa especializada. E a Máquina da 
Notícia (Máquina da Notícia Comunicação Corporativa Integrada com escritórios em 
São Paulo - sede, no Rio de Janeiro e em Brasília – www.maquinadanoticia.com.br) é 
responsável pela análise do material. Na verdade, o modelo do clipping a ser produzido 
pela empresa contratada é desenvolvido pela Petrobras e divulgado através de um edital. 
Neste documento nós desenhamos o formato desejado e necessário de um clipping para 
suprir as nossas necessidades. E as empresas apresentam propostas. 
Vale a pena comentar que na Petrobras ocorre um procedimento inverso. Nós não 
compramos o serviço já existente no mercado, como a maioria das empresas. A 
Petrobras tem necessidades específicas, nesta área, em função do tamanho da empresa e 
das várias atividades existentes. Por estas razões, o material tem que ser produzido em 
condições muito específicas. 



 
3) Quando o clipping chega até a Gerência de Imprensa ele sofre algum tipo de 
tratamento? 
 
Não. Os funcionários internos encarregados do clipping atuam no sentido de 
complementar algum material que não foi compilado. É difícil conseguir reunir tudo 
que foi veiculado, em todas as mídias e de todos os estados do Brasil. Sempre escapa 
alguma coisa. 
 
4) Como funciona a distribuição do material pela Link TV? 
 
Todo o clipping fica disponibilizado na internet no que chamamos de Multiclipping 
Petrobras. O acesso a este material, tanto pelos funcionários da Petrobras como pelos 
prestadores de serviço é feito mediante uma senha. Obviamente que existe um controle 
sobre a disponibilização das senhas a fim de evitar o uso indevido deste conteúdo por 
pessoas não autorizadas. Nós temos cerca de quatro edições diárias do Multiclipping  
com matérias de jornal, revistas, reportagens de tv e entrevistas, rádio e internet. 
Quando algum material importante não foi inserido nestas edições, é feita uma edição 
extra que é veiculada on line às 17:00 horas. As demais edições estão disponíveis às 
08:00 horas, 11:00 horas e 14:00 horas. Todas seguem um horário previamente 
determinado e que acompanha o horário dos telejornais das emissoras de tv. 
 
5) Existe algum material impresso organizado para distribuição? 
 
Nós temos o Resumo da Imprensa. São as matérias de maior relevância do setor de 
petróleo - independente da área - publicadas nos principais jornais. Este material é 
recebido da Link TV, copiado e distribuído para cerca de 200 diretores e gerentes da 
empresa. Ressalto, mais uma vez, que todos recebem material de todas as áreas. Não 
existe uma separação, por exemplo, de matérias sobre distribuição sendo enviadas 
somente para os executivos desta área. Num processo saudável e atuante de 
Comunicação Integrada, todos os setores de uma empresa são informados de todo o 
material publicado pela imprensa sobre esta mesma empresa. Eu não acredito em 
informação estanque. Informação é para ser compartilhada. 
 
6) A distribuição do Resumo da Imprensa também ocorre em mais de uma edição? 
 
Sim. Nós temos de duas a três edições. A primeira e a segunda edição são liberadas até 
08:00 horas e, no caso de existir algum material realmente importante, é feito um 
terceiro Resumo da Imprensa, que sai até às 10:00 horas. 
 
7) Qual o índice de leitura deste material e de consulta ao Multiclipping Petrobras?  
 
Nós realizamos pesquisas internas a cada seis meses para conhecer a opinião do público 
que recebe o Resumo da Imprensa e o retorno é sempre muito positivo. A pesquisa é 
feita com o objetivo de medir a opinião dos leitores em relação à quantidade, qualidade, 
objetividade e apresentação do material. A resposta vem na forma de satisfação e 
algumas sugestões. O Multiclipping  pode ser medido pelo número de acessos e posso 
garantir que, dentro do universo da força de trabalho Petrobras, é um número muito 
satisfatório. São mais de 15 mil acessos por dia. 
 



8) O serviço de clipping engloba anúncios, comunicados ou outro material que não 
tenha formato jornalístico? 
 
Não. O clipping trabalha somente com informação gerada pela imprensa. Esta categoria 
de material é monitorada pelo Departamento de Marketing e Propaganda. 
 
9) A Petrobras possui um sistema de análise do material fornecido pelo clipping? 
 
Este trabalho é feito pela Máquina da Notícia. Eles desenvolveram um método de 
análise deste conteúdo com conversão para valores (de acordo com a centimetragem e 
minutagem), planilhas, gráficos e observação do clipping segundo critérios qualitativos 
e quantitativos. O interessante é a avaliação feita com parâmetros que chamamos de 
mídia técnica, ou seja, uma medição de acordo com valores objetivos e subjetivos 
também. Uma matéria veiculada no Jornal Nacional significa o índice técnico mais alto, 
ao mesmo tempo que uma entrevista, com determinado jornalista de prestígio e 
reconhecido formador de opinião, também significa um índice elevado. As matérias são 
consideradas também como sinalizadores de imagem: podem ser positivas, negativas ou 
neutras. Eu considero que caso uma reportagem não possua caráter negativo, deve ser 
considerada positiva. Não acredito em  neutralidade nestas questões. 
 
10) Existe um banco de dados com o material originário do clipping? 
 
É claro. Nós armazenamos este material por meio digital desde 1982. A partir de 1994, 
aconteceu uma reformulação na área de contratação de clipping e adotamos o modelo 
que acabo de descrever. Além de um potente banco de dados, nós temos um software de 
procura por datas, assuntos, autores que oferece um grande número de possibilidades de 
manuseio e busca. 
 
11) As outras empresas de petróleo também estão no alvo do clipping Petrobras? 
 
Basicamente o nosso clipping (aqui me refiro ao Resumo da Imprensa) é focado, em 
primeiro lugar, no material sobre a Petrobras. Em segundo lugar, material sobre o 
negócio prospecção, produção, refino e distribuição de petróleo e, por último, em 
notícias que possam afetar diretamente o “ business” como a alta e queda do preço do 
barril de petróleo. Assim como o jornal funciona como um filtro de todos os 
acontecimentos de uma cidade, o nosso Resumo adota um formato bem objetivo. Já o 
Multiclipping  se permite ter uma abrangência maior com material sobre patrocínios, 
políticas de apoio cultural, esporte, meio ambiente, responsabilidade social e todas as 
áreas onde atuamos. 

 
 
 
É importante conhecer também como se dá a produção de um clipping. As empresas de 
clipping, por sua vez, empregam estagiários de Comunicação Social e jornalistas 
preparados para esta leitura e análise diária do material veiculado pela imprensa. É uma 
tarefa que exige concentração e sensibilidade apurada para o trato com a notícia, com o 
texto jornalístico e, ao mesmo tempo, um poder de concisão e objetividade grandes. A 
conversa a seguir aconteceu com Graça Canivello, Diretora da Link TV. 
 



1) Comente  como a empresa começou, se o início já foi através da oferta de serviços de 
clipping ou se existia outra atividade desenvolvida anteriormente? 
 
O início aconteceu porque vimos uma matéria na Vejinha sobre os serviços das 
empresas de clipping. Pessoas viravam a noite para separar o material dos clientes que 
estavam em evidência na mídia e precisavam acompanhar o que era dito a seu 
respeito. Como eu trabalhava na área de Assessoria de Imprensa e conhecia a maioria 
dos assessores na área de cultura, achei que seria um negócio viável.  
  
2) Como foi o processo de formatar um produto a pedido de um cliente do porte da 
Petrobras?  
 
No início pode parecer maior do que realmente é. A Petrobras é uma ótima empresa 
para trabalhar porque funciona, na verdade, como uma parceria  e não um cliente nos 
moldes tradicionais. Nós desenvolvemos a idéia do Lucio Pimentel de fazer o  
Multiclipping  e  executamos esta proposta de acordo com as necessidades e formatos 
requisitados pela área de imprensa da Petrobras. 
 
3) Quantos veículos são monitorados (jornais, revistas,emissoras de tv e rádio, sites e 
mídia especializada)?  
 
São mais de 850 sites, uma  média de 100 publicações entre jornais e revistas e cerca de 
40 emissoras de rádio e tv. 
  
4) Quantos funcionários a empresa emprega no total e quantos estão alocados para 
atender especificamente a Petrobras?  
 
Nossa empresa trabalha de forma integrada para atender todos os clientes. Nossos 38 
funcionários estão habilitados a atender um cliente com um único “job” (trabalho) até a 
própria Petrobras. Todos são preparados, conhecem os nossos  clientes e seus perfis. Em 
casos de solicitações mais específicas, estão orientados a repassá-las para os 
especialistas da nossa equipe que farão o atendimento imediato. 
  
5) Qual a qualificação destes profissionais?  
 
Eles são jornalistas, relações públicas, técnicos em tecnologia da informação (TI), 
webdesigners e  pessoas com formação na área de Engenharia Civil, por exemplo, mas 
que se adaptaram muito bem à atividade e o que é mais importante, com prazer. 
Desenvolveram uma qualificação única no trato do clipping. 
  
6) Que habilidades um profissional precisa desenvolver para produzir um bom material 
de clipping?  
 
Nem sempre o profissional precisa ter formação superior. É interessante que domine o 
idioma português, tenha  bom senso além de interesse pela nossa atividade e suas 
variáveis, tendo como lema que o cliente é sempre prioritário.  
  
7) Vocês oferecem também análise do material? Que tipos (centimetragem, minutagem) 
e análises técnicas e/ou subjetivas? 
Exemplo: valor agregado numa reportagem do Jornal Nacional.  



 
Fazemos análise de mídia espontânea com gráficos comparativos, valoração, retorno de 
mídia, exposição de imagem, etc. Todo o estudo é baseado nas informações do material 
colhido durante o tempo do clipping, os valores comparativos estipulados para 
publicidade e mais a avaliação do jornalista em termos de prestígio, anos a serviço da 
imprensa e qualidades que o tornam uma referência no Jornalismo. 
  
8) Gostaria que você explicasse como funciona, em termos operacionais, o 
monitoramento de tv, rádio e veículos on line?  
 
Gravamos digitalmente (armazenando em HD), 24 horas por dia, as emissoras de tv e 
rádio. Numa segunda etapa este material é  “recortado” e inserido no clipping do cliente.  
Lemos diariamente os principais jornais do Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, além 
de dois  jornais de cada estado  do Brasil. Começamos a leitura na madrugada e as 
matérias são disponibilizadas até 08:00 horas da manhã para todos os clientes.  
As matérias dos sites da internet são rastreadas por software próprio para busca e 
indexadas ao longo do dia e a atualização é feita em tempo real. 
  
9) É sabido que num serviço de clipping sempre escapa algum material porque a 
produção jornalística é grande e capilarizada. O que fazer quando o cliente reclama? 
Existe um índice de perda? 
  
Nós lidamos com pessoas e elas são  passíveis de erro, portanto, nenhuma empresa de 
clipping é infalível. Quando falamos em parceria, falamos do cliente que percebe o erro 
e,  tolerante com a falha, aciona a nossa empresa.O que priorizamos é a rapidez no 
atendimento a essas solicitações. Acreditamos que esse seja nosso diferencial. 
  
10) Atualmente a Link TV atende a quantos clientes? Existem áreas específicas ou de 
todos os setores? E em quais estados do Brasil?  
  
Atendemos uma média de 30 clientes e consideramos um número baixo. Nossa 
prioridade é fazer um clipping direcionado e personalizado.  
Se tivéssemos em nossa carteira um número grande de clientes, provavelmente não 
teríamos conquistado a Petrobras. Além de conseguir manter o nível de atendimento 
durante todos estes anos .Não trabalhamos com setores específicos mas, por termos 
clientes na área de Energia e Petróleo,  somos especialistas no assunto. 
 
 
 
 
Uma área dos serviços de clipping que vem se destacando, nos últimos anos, são as 
empresas focadas unicamente no clipping on line. Para que você tenha um cenário 
completo desta atividade e deste mercado, nós conversamos com a Clipping Express, 
empresa com sede em Curitiba e que se especializou em oferecer serviços de clipping 
via internet. Edgar de Barros Moreira e Jackson Souza da Silva começaram a trabalhar 
com notícias e com a internet em 2000, em João Pessoa, na Paraíba, durante o “boom” 
das chamadas empresas “pontocom”. Os dois desenvolveram um portal voltado para a 
área de construção civil chamado ConstruçãoBR e disponibilizavam algumas notícias 
do setor sob o título de Notícias Diárias. Para ter acesso a este material, uma segunda 
empresa, localizada em Minas Gerais, foi contratada para fazer o clipping. Na conversa, 



Edgar fala do estouro da Bolha da Internet e vale a pena gastar mais algumas linhas para 
comentar o que aconteceu. O início do século XXI foi marcado pelo aumento 
vertiginoso dos serviços e produtos ofertados pela internet. O que se convencionou 
chamar de Bolha eram as  empresas, ONGs, prestadores de serviços, partidos políticos, 
instituições do setor público e privado que recriaram-se na rede mundial. Estavam 
presentes na internet para marcar seus territórios ou de forma mais efetiva: para vender 
serviços e publicidade. Em maio de 2001 aconteceu o estouro da Bolha. A 
desvalorização das ações destas empresas na própria bolsa de valores criada por elas, a 
Nasdaq, representou a quebra de muitas delas, mas também mostrou que a internet já 
estava presente na vida de milhões de usuários que usavam a rede para vários objetivos 
que iam de pagar contas a planejar férias. Foi nesta época que Edgar e Jackson trocaram 
o Norte pelo Sul e o foco da empresa. Mudaram-se para Curitiba e passaram a oferecer 
monitoramento das notícias publicadas por veículos on line ou com versões on line. 
Esta escolha foi feita com base numa extensa pesquisa que mostrou um número 
reduzido de empresas atuando nesta área. Este momento foi especialmente importante, 
pois revelou um nicho de mercado e a possibilidade real de crescimento. Hoje, passados 
sete anos, temos a certeza que o uso do papel tende a diminuir cada vez mais 
(substituído pela internet) por inúmeras razões sendo a primeira e mais urgente, o meio 
ambiente e o que representa o desmatamento indiscriminado. 
  
 
A Clipping Express sofreu resistência para entrar no mercado oferecendo serviços de 
clipping virtual, mas hoje é líder neste mercado com números muito interessantes: 
monitoramento de 2 mil veículos e cerca de 50 mil notícias por dia que são distribuídas 
para 350 clientes diretos e seis empresas de clipping que terceirizam a compilação das 
notícias on line. São mais de 1.000 perfis de clientes ao todo.  
 
Edgar e Jackson responderam juntos à nossa entrevista. 
 
1) A empresa disponibiliza edições de boletins diários para seus clientes com notícias 
em geral e o clipping de cada um, propriamente dito.  Quantos boletins são produzidos 
por dia? 
 
Nós oferecemos o serviço de acesso ao conteúdo do clipping através de senha pelas 
quais nossos clientes podem ler as notícias no próprio site da Clipping Express 
(www.clippingexpress.com.br). Além disto temos o serviço de envio de e-mails com as 
notícias compiladas em, no mínimo, uma edição diária para o e-mail do cliente. É 
interessante acrescentar que cada empresa pode solicitar que este boletim seja enviado 
para até 30 e-mails de sua escolha. Também fazemos a transferência de notícias via 
XML: as notícias do nosso banco de dados são transferidas para o banco de dados dos 
clientes.  
  
2) A Clipping Express oferece  um período de teste para o usuário? Esta estratégia dá 
resultado? 
 
Oferecemos um “test-drive” gratuito de cinco dias que pode ser prorrogado para até 10 
dias em função do potencial do cliente. Esta estratégia sempre deu muito resultado, pois 
o cliente realmente testa um produto antes de contratá-lo. Uma outra estratégia que deu 
certo foi a possibilidade de rescisão do contrato com a Clipping Express a qualquer 
momento, bastando apenas a solicitação do cliente com 30 dias de antecedência. Esta 



decisão se deu com base nas primeiras conversas com os clientes e a constante 
reclamação de que as demais empresas de clipping previam multas no caso do 
cancelamento do contrato. 
  
3) Curitiba é uma cidade que tem um número grande de assessorias de imprensa. Vocês 
são originalmente de Curitiba ou escolheram a cidade para se estabelecer? E os clientes 
da Clipping Express  pertencem a que estados? 
   
Escolhemos Curitiba  pois o Edgar  já havia morado na cidade e tinha muitos contatos 
aqui.  
A grande maioria dos nossos clientes é de São Paulo. Em segundo lugar vem o Rio de 
Janeiro seguido das cidades de Brasília, Belo Horizonte e Curitiba. 
  
4) Qual o perfil médio do cliente Clipping Express? 
  
Nós temos clientes de todos os portes, desde grandes grupos empresariais até pequenas 
assessorias de imprensa e associações de classe. 
  
5) E em relação aos valores? Vocês trabalham com valores relativamente baixos quando 
se trata de um serviço de clipping. É uma estratégia de mercado?  
 
A nossa empresa diferencia-se das demais por ser, antes de tudo, uma empresa de 
tecnologia. Com as ferramentas que utilizamos, podemos monitorar um número cada 
vez maior de publicações. No início das atividades de clipping, tínhamos uma equipe 
que separava de forma manual as notícias para os clientes. Na época eram somente 400 
veículos monitorados. Hoje são mais de 2 mil e torna-se inviável uma seleção sem o uso 
destas ferramentas. Existe ainda um filtro que se aplica a cada cliente. Este filtro 
automático seleciona o material de acordo com a necessidade e demanda de cada 
empresa. Para explicar de forma prática, o cliente determina palavras-chaves ou áreas 
que deseja que sejam verificadas e todo o desenvolvimento do projeto se dá a partir 
desta escolha. Este procedimento torna-se cada vez mais necessário à medida que 
aumenta o número de veículos monitorados. O que faz os nossos valores mais 
competitivos é exatamente o uso inteligente destas ferramentas e a distribuição rápida, 
ágil e automática. 
Também oferecemos serviços como o Relatório de Avaliação Quantitativa e 
Qualitativa . Este produto é feito pela nossa  equipe de Atendimento. 
  
6) Quantos funcionários trabalham na Clipping Express e pertencem a que áreas?  
 
Nós temos atualmente 42 funcionários: 25 são da área de tecnologia da informação (TI), 
sete trabalham no Atendimento (a coordenadora e uma assistente são formadas em 
Comunicação Social), dois são do setor Comercial. Temos ainda três funcionários no 
setor Financeiro e somos três diretores.  
  
7) Existem planos de expansão ou talvez incorporar novos modelos ou serviços? 
  
Estamos lançando diversos novos produtos como o monitoramento de mídias sociais 
que são blogs, fóruns, orkut, facebook, dentre outros. É o monitoramento do que o 
consumidor está falando sobre a marca ou produto do cliente. O nome deste serviço 
chama-se PostExpress (PostX). 



 
Estamos também lançando o Clipping Express América Latina que é o nosso serviço 
de clipping com foco nos veículos latino-americanos ou que circulam em língua 
espanhola. Outro novo serviço desenvolvido é o ICE - Índice Clipping Express - um 
ranking das 5 mil empresas mais citadas na mídia on line brasileira e também vamos 
disponibilizar índices de vários setores da economia  como os números das indústrias 
automotiva e farmacêutica e números relacionados a assuntos de interesse pontual como 
eleições. 
  
 
 
 
Mais uma vez fica o registro da importância do clipping pelas inúmeras razões 
apontadas neste texto e a possibilidade do assessor de imprensa ver o resultado do seu 
trabalho na mídia. Vale o esforço. 
 
 


