
COMUNICAÇÃO INTEGRADA 

S B G G  ( G e s t ã o  2 0 1 4 - 2 0 1 6 )  
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SERVIÇOS PRESTADOS 

 Relacionamento com a Mídia & Comunicação 

Institucional 

 
 Relacionamento com mídia 

 TV  
 Rádio 
 Impressos (jornais e revistas) 
 Agências de Notícias (digitais) 
 Redes sociais 

 
 Gestão e produção de conteúdo para: 

 Website 
 Informativo/Newsletter  
 Redes Sociais 
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Considerações Gerais  

Análise do Período 

 
Linhas gerais/Objetivos alcançados 
 
 Promover a integração da SBGG junto aos jornalistas da imprensa especializada e geral; 
 Divulgar parecer da entidade referente às pesquisas nacionais e/ou internacionais sobre temas ligados ao 

envelhecimento; 
 Acompanhar os desdobramentos de temas referentes a políticas nacionais de direitos dos idosos; 
 Manter a SBGG como referência em reportagens ligadas à velhice e envelhecimento saudável, etc; 
 Divulgação junto à grande imprensa e mídias segmentadas de saúde/ciência/medicina de temas relacionados à 

Geriatria e Gerontologia; 
 Atendimento à jornalistas que buscam geriatras e/ou gerontólogos como fonte. 
 A pliar o ú ero de fãs  a pági a da “BGG  o Fa e ook e o ú ero de a essos ao site por eio da rede so ial; 
 Promover informação de interesse da SBGG por meio das redes sociais; 
 Alcançar a população e prover via redes sociais a disseminação em massa de conteúdos que levem esclarecimentos 

sobre o que são verdades e mitos que permeiam o envelhecimento saudável; 
 Desenvolver novos assuntos de interesse do público-alvo da SBGG para serem difundidos via site da Sociedade. 

Ampliar a comunicação deste conteúdo via facebook. 
 Qualitativamente a SBGG manteve o crescente processo de alcance enquanto porta-voz de referência para 

repercussão de assuntos referentes ao envelhecimento populacional, bem como assistência à saúde do idoso.  
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Considerações Gerais  

Análise do Período 
 

 
  A Fanpage da SBGG obteve um aumento praticamente orgânico de mais de 10 mil curtidas 

durante a gestão 2014-16.  
 

 Além disso, a página alcançou quase 1 milhão de compartilhamentos durante o período e 
alcançou um engajamento médio de 966,86% das postagens totais (número de comentários, 
curtidas e compartilhamentos, dividido pelo total de posts realizados). 
 

  Neste ano, o foco tem sido as Campanhas para o Congresso Brasileiro de Geriatria e 
Gerontologia. Abastecemos diariamente o Facebook e a agenda do evento com virais 
informativos. Além disso, também trabalhamos a divulgação da Campanha do Concurso Nacional 
de Redação da SBGG, com impulsionamento via Facebook Ads.  
 

  O site já recebeu mais de 500 notícias inseridas ao longo de 2014 a 2016.  
 

 A comunicação digital tem se fortalecido como referência no que cabe à busca de informações 
tanto institucionais (eventos e posicionamentos) quanto no que cabe a uma ferramenta de 
esclarecimento à população conforme indicam os dados crescentes e orgânicos. 
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 Gestão e produção de conteúdo para: 

 Website 
 Informativo/Newsletter  
 Redes Sociais 
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FACEBOOK 

O Facebook da SBGG obteve 14.990 novos seguidores de janeiro de 2014 até abril de 
2016. Atualmente a página possui 20.014 seguidores.  
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FACEBOOK 

1.017 
Postagens 

56.761 
Cli ues em Cu ti  

924.391 
Compartilhamentos 

2.137 

Comentários 

De janeiro de 2014 até abril de 2016, foram publicados 1.017 posts na página da SBGG. 
Confira as interações obtidas com todas as publicações: 
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FACEBOOK 

Confira alguns exemplos de Campanhas realizadas em 2015 – Dia Internacional do Idoso, 
e 2016 – Concurso Nacional de Redação, que tiveram maior engajamento do público:  
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SITE 

 
 

 De janeiro de 2014 até abril de 2016, foram publicadas 598 notícias no site da SBGG. 
Confira alguns exemplos das notícias do site atual: 
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NEWSLETTER 

 Desde janeiro de 2014 até abril de 2016 foram disparadas aproximadamente 93 
newsletters com informações institucionais, eventos, cursos e notícias sobre as seções 
estaduais e sobre a especialidade em geral. Confira abaixo alguns exemplos atuais: 
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Mídias 

 
Relacionamento com Mídias 

(geral e especializada) 

Impressos 
TV & Rádio 

Redes sociais 
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Relacionamento com Mídias 

1.768 matérias 
publicadas na 

imprensa 

Média de  

84 

matérias 
publicadas por mês 

no período 
avaliado  

(21 meses) 
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Relacionamento com Mídias  

27 
158 152 

289 

66 17 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Julho a Dezembro 2014 

55 55 40 

176 

36 

187 

75 57 
93 95 

60 44 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Janeiro a Dezembro 2015 

35 

17 18 16 

Janeiro Fevereiro Março Abril

Janeiro a Abril 2016 
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 Embora o ano de 2015 tenha alcançado em termos absolutos um resultado de 973 
inserções, 93 menos que o ano de 2014 (que totalizou 1.066), em relação ao ano anterior– 
merece destaque o aumento nas inserções em TVs, Rádios, mídias sociais e revistas – 
conforme apresentado nos gráficos acima.  

 

 O ano de 2016, no que cabe ao primeiro quadrimestre, houve um total de 86 inserções. 
Destas 14 estão em mídias impressas e 66 em mídias digitais. Merecem de 

 

 

 

 

 

 

Análise de resultados 

2 3 

19 

1 0 

19 

2015 – por mídias 

Jornal

Revista

Web

TV

Rádio

76 5 

907 

16 
21 41 

2014 – por mídias 

Jornal

Revista

Web

TV

Rádio

14 2 

66 

1 1 2 

2016 – até abril 

Jornal

Revista

Web
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DESTAQUES DE CLIPPING* 

*Distribuídos por temas abordados estão apresentados a seguir alguns dos principais registros de inserções de 

imprensa. O clipping detalhado encontra-se apresentado nas tabelas abaixo. 

Incluir imagem do 
clipping de Correio 

Braziliense e 
Veja.com 

Passei a talyta a lista 
por email nesta 
manhã. Os dois 

estão grafados em 
amarelo 
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Bem Estar Global –  11/09/15 

 

Ação Especial –  SBGG + SBGG-ES 
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Bem Estar Global –  13/11/15 

 
Ação Especial –  SBGG + SBGG-SP 
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Bom Dia Ceará  
Data: 08/08/2014 
Veículo: Bom Dia Ceará 
Fonte: João Bastos Freire Neto 
Pauta: Colesterol 
Link: http://bit.ly/1ojuk6Z   
 

http://bit.ly/1ojuk6Z
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20/10/2015  Globo News (TV + Web) http://glo.bo/1Ppy7v8   

Informação: O Jornal GloboNews é um 
telejornal que tem presença contínua na 

grade e entra no ar com tudo o que 
acontece 

 
Audiência: GloboNews é líder de audiência 

entre os canais de notícias da TV por 
assi atura. Top of i d  o seg e to, 
segundo pesquisa Datafolha de 2014. A 

GloboNews tem uma programação 
diversificada com credibilidade e 

qualidade. 
 

http://glo.bo/1Ppy7v8
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29/07/2015 Bom Dia Alagoas >> TV + Web (http://glo.bo/1IJTncu)  

Informações do Veículo: Bom 
Dia Alagoas é o programa 

jornalístico de maior 
audiência da região. Filiada 

local da rede Globo.  
 

Audiência: não divulgado 
 

http://glo.bo/1IJTncu
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Data: 20/10/2014 
Veículo: Globo Esporte - Globo 
Pauta: Envelhecimento / Trabalho / Futebol – Carreira Rogério Ceni 
Porta-voz: Maisa Kairalla 
Assista em: http://glo.bo/15SWpLw  
 

http://glo.bo/15SWpLw
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01/10/2015  Jornal Hoje –  Globo (TV + Web) http://glo.bo/1GO18Q8   

Informações:  um dos principais 
jornalísticos da TV Globo (aberta) – o 

Jornal Hoje tem abrangência nacional. 
 mostra o cotidiano das cidades, 

informações sobre política, economia e 
cultura, prestação de serviços, defesa do 
consumidor e opções de lazer. Pautas e 

reportagens especiais são pontos fortes do 
telejornal. 

 
Audiência: 11.329.696  telespectadores 

 
Fonte: IBOPE: Media Workstation - ago/2015 - Total de Telespectadores 

Potenciais NAC - 198.071.611, base Atlas de Cobertura Rede Globo 

http://glo.bo/1GO18Q8
http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/JornalHoje.aspx
http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/JornalHoje.aspx
http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/JornalHoje.aspx
http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/JornalHoje.aspx
http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/JornalHoje.aspx
http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/JornalHoje.aspx
http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/JornalHoje.aspx
http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/JornalHoje.aspx
http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/JornalHoje.aspx
http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/JornalHoje.aspx
http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/JornalHoje.aspx
http://comercial2.redeglobo.com.br/programacao/Pages/JornalHoje.aspx
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03/06/2015  Jornal da Band TV e Web (http://goo.gl/Z7gztU ) 

Telejornal produzido 

pela TV 

Bandeirantes 

http://goo.gl/Z7gztU
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05/06 /2015  Jorna l  da  Cu l tu ra  (web e  TV)  (http://goo.gl/tBhjGU) 

Jornal da Cultura é 

um dos principais 

veículos da TV 

Cultura, que atinge 

mais de 400 

cidades. 

http://goo.gl/tBhjGU
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Domingo Espetacular –  TV Record  

Data: 24/01 
Pauta: Longevidade/Super longevos/ 
Caso Idoso 131 anos/Acre  
Porta-Voz: Maisa Kairalla 
Link: sem acesso aberto a matéria  
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O Fluminense  

Data: 03/01  
Pauta: Geriatras x Demanda população 
Porta-Voz: Tarso Mosci 
Link:  http://bit.ly/1O8RR2Q  
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

http://bit.ly/1O8RR2Q
http://bit.ly/1O8RR2Q
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Diário do Nordeste  

Data: 24/01 
Pauta: CBGG 2016 
Porta-Voz: conteúdo/divulgação 
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Jornal do Commercio -  RJ  

Data: 26/01  
Pauta: Cérebro e Envelhecimento 
Porta-Voz: Marco Polo de Freitas (DF) 
Download da reportagem:  clique aqui 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B6Dm6avqjgY0Y2xYMWE1RC05YmM/view?usp=sharing


2014 | 2015 | 32 

01/04/2015  Gazeta do Povo 

A site do Jornal Gazeta 

do Povo é um dos 

maiores do Paraná. O 

jornal faz parte do 

GRPCom – Grupo 

Paranaense de 

Comunicação. 

 

Pageviews: 27 

milhões/mês 
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12/04/2015  Diário de S. Paulo ( h t t p : / / g l o . bo / 1K xc 1m B )  

Um dos mais 

tradicionais jornais da 

capital paulista e líder 

em anúncios e 

classificados entre os 

jornais diários da 

cidade.  

Tiragem: 72 mil 

exemplares/dia 
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06/04/2015  Senhoras e Senhores ( h t t p : / / b i t . l y / 1D ML gG1 )  

Informações do 

Veículo/Programa:  

Com foco nos idosos e públicos 

relacionados o portal Senhoras & 

Senhores tem por objetivo reunir 

as principais informações de 

interesse desta parcela da 

população em seu espaço virtual 

– em especial sobre saúde, 

comportamento, família, Pets, 

lazer, limpeza, beleza, dinheiro, 

entre outros. 

 

Pageview: não divulgado 
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04/04/2015  O Dia ( h t t p : / / b i t . l y / 1Q 2ywC Z )  

Informações do 

Veículo/Programa: um dos 

5 principais veículos 

impressos do Rio de 

Janeiro. 

 

Traz informações da capital 

e região, bem como de 

âmbito nacional e 

internacional. 

 

Tiragem: 50.288/dia   

 

Pageviews: 44 Milhões/mês 
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01/04/2015  Men’s Health h t t p : / / b i t . l y / 1 GyV M 4o   

Informações do Veículo: 

revista que tem como 

público-alvo o homem. Traz 

informações sobre saúde, 

beleza, qualidade de vida. 

 

Tiragem: 103.101 

Assinaturas: 47.403 

Avulsas: 20.647 

Circulação 

Líquida: 68.050 

Total de Leitores: 240.364 

http://bit.ly/1GyVM4o
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11/04/2015  Agência Brasil (h t tp : / / b i t . l y /1JDqmQT )   

Informações do Veículo: 

Agência Brasil de Notícias 

pertente a Empresa Brasileira 

de Comunicação (EBC).  

 

Assim como as internacionais 

Reuters; AFP, a Agência Brasil 

de Notícias tem impacto 

importante no cenário nacional 

devido a credibilidade de suas 

informações.  

 

Como resultado, verifica-se a 

amplificação da reportagem 

veiculada via Agência nos 

maiores veículos do país – em 

impresso, web, transmissões de 

rádio e até jornalísticos de TV.  

 

Pageviews: não divulgado. 

http://bit.ly/1JDqmQT
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Data: 03/03/2014  
Veículo: AMB 
Link: http://bit.ly/1I8mQNm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informação do Site: portal 
da Associação Médica 
Brasileira. Espaço foi 
reformulado em 2015 
tendo agora um espaço 
exclusivo e de destaque 
para as Sociedades de 
Especialidades.  
 
Possui 27 Associações 
Médicas Estaduais e 396 
Associações Regionais. 
Compõem o seu Conselho 
Científico 53 Sociedades 
Médicas que representam 
as especialidades 
reconhecidas no Brasil. 
 
PageViews:  não divulgado 
pelo portal.  
 
 

http://bit.ly/1I8mQNm
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Data: 28/03/2014  Veículo: Folha de São Paulo – impresso e online 
Pauta: Artigo Prof. Perls / uso de hormônios 
Fonte: Rubens de Fraga Jr. e Prof. Thomas Perls  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informações do Veículo: Equilíbrio e 
saúde  é uma editoria que integra o 
jornal Folha de Paulo com abordagem 
em saúde/bem estar e qualidade de 
vida.  

 
A Folha é hoje o jornal brasileiro de 
maior tiragem e circulação entre os 
diários nacionais de interesse geral. 
Os números auditados pelo IVC 
(Instituto Verificador de Circulação) 
podem ser conferidos abaixo. 
 
 
Tiragem: 
Domingos: 321.535 exemplares 
Dias Úteis: 297.927 exemplares 
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31/07/2015 CBN Madrugada com Alves de Melo (nacional)  

Informações do Veículo/Programa:  
O Programa CBN Madrugada integra a 
programação da Rádio CBN – Rede, ou 

seja, em âmbito nacional. Traz notícias do 
Brasil e do mundo.   

É veiculado das 00h às 03h00 
Ouvintes/Dial: 10.432 ouvintes estimados 
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Agosto/2015 Domingo Espetacular  

Acesso à Chamada: http://bit.ly/1UriTKR  
Atualmente a Record suspendeu o livre acesso aos vídeos veiculados 

nos programas da emissora.  

Informação: O Domingo Espetacular é um dos líderes de 
audiência da televisão aberta aos domingos. É 

transmitido para mais de 150 países através da Record 
Internacional 

 
Audiência: Em junho de 2015 o Domingo Espetacular 

alcançou 65,8 milhões de telespectadores. 
Assinalou 9,4% de audiência domiciliar e 21% de 

participação  garantindo a vice-liderança entre o público 
adulto qualificado. 

83% dos telespectadores pertencem as classes sociais 
ABC. O  público adulto, acima de 25 anos, representa 

80% da audiência do programa. 60% do público é 
feminino e 40% é masculino. 

 

http://bit.ly/1UriTKR
http://bit.ly/1UriTKR


2014 | 2015 | 42 

08/08/2015 Extra ( impresso e onl ine) ht tp : / /g lo .bo/1NeRRCi  

Informações: um dos 
principais veículos 

impressos do Estado do 
Rio de Janeiro. 

 
Tiragem:  274.439 

(jun/2015) 
 

Page Views: 15 milhões 
de visitantes únicos.  

http://glo.bo/1NeRRCi
http://glo.bo/1NeRRCi
http://glo.bo/1NeRRCi
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25/08/2015 O Globo  (http://glo.bo/1fFFVdZ)  

Informações:  o site de O 
Globo é uma das 
principais fontes 

eletrônicas de 
informação do País. 

 
Page views: 69,5 

milhões/mês Visitantes 
Únicos: 15 milhões por 

mês 

http://glo.bo/1fFFVdZ
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01/10/2015  CBN Madrugada (Rádio + Web) http://glo.bo/1NgiXUB  

Informações do Veículo/Programa:  
O Programa CBN Madrugada integra a 
programação da Rádio CBN – Rede, ou 

seja, em âmbito nacional. Traz notícias do 
Brasil e do mundo.   

É veiculado das 00h às 03h00 
Ouvintes/Dial: 10.432 ouvintes estimados 

http://glo.bo/1NgiXUB
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07/10/2015  Batepapo.com –  EBC (Rádio + Web)  http://bit.ly/1NSOwXv  

Informações do Veículo/Programa:  
O Programa Bate-papo.com integra a 

programação da Radioagência 
Nacional da EBC .  

Programa informativo – traz 
entrevistas, reportagens, matérias de 

utilidade pública e debate. 
Foco nos temas locais, nacionais. 

É veiculado de segunda a sábado, a 
partir de 8h, sendo apresentado por 

Valter Lima 
Audiência/Dial: a Radioagência tem, 

hoje, mais de 25 mil pessoas 
cadastradas, sendo que 3 mil são 

emissoras de rádio. 

http://bit.ly/1NSOwXv
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 04/10/2015  Correio Brazi l iense 

Informação:  pertencente ao Grupo Diários 
Associados, o jornal Correio Braziliense, 

tem circulação nacional, sendo cidade de 
origem Brasília (DF).  

 
Principal veículo impresso de Brasília, está 

entre os cinco principais veículos impressos 
do País em credibilidade e tiragem.  

 
Tiragem: mais de 55 mil exemplares/dia 

Informações do Veículo: Versão online da 
publicação impressa do jornal Correio 

Braziliense, sendo distribuído 
nacionalmente, em especial, entre as esferas 
de poderes públicos de diferentes vertentes.  

 
Page views:  não divulgado 
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25/10/2015  Onconews http://bit.ly/1Qi4kVW  

Informação:  multiprofissional – é 
direcionado a oncologistas e médicos de 

outras especialidades envolvidos na 
prevenção, diagnóstico e tratamento do 
câncer. São urologistas, ginecologistas, 
pneumologistas e gastroenterologistas, 
além de patologistas, radioterapeutas e 

hematologistas, bem como as 
sociedades médicas que representam 

esses profissionais. 
 

Circulação: OncoNews é apresentado na 
versão impresso tem e online circulação 

dirigida a médicos e profissionais da 
indústria farmacêutica.  

 
Também é distribuído gratuitamente nos 
principais hospitais, clínicas e centros de 
tratamento de câncer do país, além de 
universidades e centros de pesquisa.  

 
 

http://bit.ly/1Qi4kVW
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Outubro/2015  CREMERJ http://bit.ly/1ke3BZZ   

Informações:  portal de 
notícias da regional RJ do 

Conselho Federal de 
Medicina (CFM). 

 
Page views: não divulgado 

http://bit.ly/1ke3BZZ


2014 | 2015 | 49 

Revista Ana Maria  

Data: 19/02 
Pauta: Quedas 
Porta-Voz: Carlos André Uehara (SBGG-SP) 

Download: clique aqui 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B6Dm6avqjgY0VEtTYXhKZndlMDA/view?usp=sharing
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Correio Brazil iense e Jornal do Commercio -  RJ  

Data: 27/2  
Pauta:  
• Correio Braziliense 
• Jornal do Commercio - RJ 
Porta-Voz: Einstein de Camargos  
Download: clique aqui 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

https://drive.google.com/file/d/0B6Dm6avqjgY0cVF5Y2JhQkRtR0k/view?usp=sharing
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18/03/2016  Veja.com -  http://goo.gl/mDNcwS 

 

Informação: VEJA.com é o portal de 
notícias da maior revista semanal de 

informação do Brasil. 
 

Pageviews: 61 milhões/mês 
 
 
 
  
 
 
 

 
 

http://goo.gl/mDNcwS
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27/03/2016  Correio Brazil iense online  -  http://goo.gl/aVrJyF  

Informação: O portal do Correio 
Braziliense replica as principais 

matérias divulgadas na edição impressa 
do jornal, além de produzir conteúdo 

de política, economia e coberturas 
locais. 

Pageviews: Não divulgada. 
 
 
  
 
 
 

 
 

http://goo.gl/aVrJyF
http://goo.gl/aVrJyF
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Rua Cayowaá, 228 – Perdizes 
05018-000 – São Paulo – SP 
11 – 3875-5627-3875-6296 
www.rspress.com.br  
rspress@rspress.com.br 

http://www.rspress.com.br/

