
Desde junho de 2001



QUEM SOMOS

A SMG é uma empresa de comunicação especializada em assessoria de 

imprensa, gerenciamento de imagem, produção e divulgação de eventos. 

Entrou no mercado em 2001 e se tornou, com o tempo, referência no setor.  

Atualmente, conta com mais de 60 clientes, no país e no exterior, entre 

jogadores, treinadores e clubes. Além disso, desde 2006, é responsável por 

cuidar da divulgação, credenciamento e atendimento à imprensa do Jogo 

das Estrelas, partida beneficente realizada por Zico. Na Copa de 2014, 

esteve à frente da divulgação do projeto social do português Luís Figo, em 

Teresópolis (RJ). Nos mesmos moldes, em 2018, cuidou da inauguração da 

Pelé Academia, em Resende. A empresa também está sempre envolvida 

com campanhas de candidatos à presidência de clubes.



ASSESSORIA DE IMPRENSA

A assessoria de imprensa deve ser encarada como uma parceria 

baseada na confiança e cumplicidade. Atendendo com eficiência às 

solicitações da mídia, com uma postura pró-ativa, identificando 

espaços que possam ser ocupados pelo cliente na imprensa e 

apresentando aos jornalistas sugestões sobre assuntos interessantes. 

Nossa postura é a de se antecipar à notícia, planejando e 

implementando ações eficazes que potencializem tal notícia e/ou 

façam com que ela seja publicada de acordo com os interesses e 

necessidades do cliente. A SMG trabalha com uma abordagem 

individual dos profissionais da imprensa, sugerindo pautas e 

promovendo o contato direto com editores ou repórteres.



OBJETIVO

Temos como meta fixar a imagem profissional do cliente, 

objetivando maior visibilidade na mídia. E sempre atentos para 

proteger essa imagem junto aos órgãos de imprensa, através de 

comunicados, notas oficiais e contatos para evitar matérias 

pejorativas. Dentro do trabalho de assessoria de imprensa, a SMG 

ajuda o cliente a trabalhar sua imagem junto à mídia e ao público, 

seja sugerindo atividades e/ou ajudando-o a identificar com 

precisão o público que deseja atingir e o tipo de mídia prioritária 

para isso. Quando o atleta está fora da mídia, no início o trabalho 

será voltado para torná-lo conhecido dos jornalistas, gerando 

matérias periódicas a seu respeito.



GERENCIAMENTO DE CRISES

O cliente deve estar preparado para enfrentar possíveis 

situações adversas. Há casos em que ele estará diante de 

notícias desfavoráveis, muitas vezes desencontradas, que 

podem colocar em xeque a sua imagem. A SMG monta 

estratégias de divulgação e planejamento de mídia e 

unificação de discurso para momentos como esses. Nossa 

equipe tem experiência em elaboração de notas oficiais, 

organização de entrevistas coletivas e outras alternativas 

para a defesa e as explicações do cliente serem divulgadas 

pelos veículos de comunicação.



SITE OFICIAL www.smgbrasil.com.br

O site, além de trazer 
toda a história da 

empresa e um relato dos 
sócios e funcionários, 
tem como principal 

fonte o seu cardápio de 
clientes, com detalhes 

da carreira de cada um, 
e seu menu de notícias.



FACEBOOK

SMG – Comunicação & Marketing

Na nossa página oficial no Facebook, sempre publicamos as 
principais matérias que saem sobre os nossos clientes, além de 

comunicados e notas oficiais. Outros tantos posts, como data de 
aniversário, por exemplo, também são lançados na página.



TWITTER

Nossa conta no Twitter tem como finalidade acompanhar 
todos os clientes SMG, além de estar sempre ligada no que 

todos os veículos esportivos noticiam sobre os mesmos.@smgbrasil



INSTAGRAM

Na nossa conta no Instagram (@timesmg), são vários os posts sobre 
diversos motivos, como os mostrados abaixo, por exemplo. Estamos 

sempre atentos a tudo para poder divulgar os clientes em nossas redes 
sociais,  marcando cada um deles para conseguirmos um maior alcance

Novo cliente Aniversário Convocação Programa Título



Nossos clientes sempre nos principais programas de TV

NA MÍDIA

JOGO SAGRADO - FOX
BOLA DA VEZ - ESPN

ESPORTE ESPETACULAR

SELEÇÃO SPORTV BEM,AMIGOS! AQUI COM BENJA - FOX



RELEASE NA MÍDIA

RELEASES



Em defesa do cliente, no caso o Elias, vítima de 
racismo em um jogo, vimos a necessidade de ele 
falar publicamente sobre o caso, posicionando-se 

contra o episódio e, ao mesmo tempo, dando 
conselho ao jovem agressor

AÇÕES COM COMUNICADOS E AVISOS DE PAUTA



Tivemos que agir com rapidez para convocar a imprensa, já à 
noite, para uma coletiva do Vanderlei na manhã do dia seguinte. 
E ainda ter que reservar auditório de hotel e checar toda logística

AÇÕES COM COMUNICADOS E AVISOS DE PAUTA



Há outros casos de saída de técnico de 
clube em que é necessário, apenas, soltar 

um comunicado oficial com algumas 
declarações do mesmo, ainda mais quando 
não há maiores problemas entre as partes. 

Já sacia a imprensa desta forma

AÇÕES COM COMUNICADOS E AVISOS DE PAUTA



O famoso aviso de pauta 
daquele jogador que se 

destacou em uma partida, 
quando buscamos reunir 
toda a imprensa em um 
determinado horário e 
local para repercutir o 

feito do cliente na véspera

AÇÕES COM COMUNICADOS E AVISOS DE PAUTA



smgbrasil.com.br

timesmg

@TimeSMG

@time_smg
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