
Formação
multidisciplinar
Mais que jornalistas, relações públicas ou publicitários, a tendência é a busca de
profissionais capacitados para gerir processos de comunicação corporativa

Por Clayton Melo

O
v e r d a d e i r o
profissional de
comunicação

corporativa não é o
que sabe emplacar
pautas na imprensa.
Também não é aque-
le cuja habilidade se
resume em deixar boa
impressão pessoal ao
transitar em eventos
e coquetéis. Na era da
informação - marca-
da pelo fluxo veloz de
comunicação em to-
dos os níveis e forma-
tos e pelo ápice da glo-
balização -, o merca-
do requisita dos pro-
fissionais conheci-
mentos que transcen-
dem a área. As organi-
zações buscam pesso-
as versáteis, com de-
senvoltura em diver-
sos campos do saber,
como sociologia, an-
tropologia, psicolo-
gia, política, história.
Ter afinidade com o
mundo empresarial
também é fundamen-
tal: sai na frente aque-
le que dominar ques-
tões como negócios,
gerenciamento de
empresas e de recur-
sos humanos. Em
poucas palavras, procura-se o
gestor de comunicação, cuja ca-
racterística maior é a multidisci-
plinaridade. Assim, mais impor-
tante que formar jornalistas, re-
lações públicas ou publicitá-
rios é conceber uma geração
de pessoas familiarizadas
com as especificidades de
cada uma dessas funções e
que também saibam "ler" o
mundo, ou seja, interpretar
as transformações da contem-
poraneidade e aplicá-las ao
contexto das corporações.

Isso não quer dizer que as
empresas busquem um ser
inatingível. Antes disso, que-
rem pessoas com sede de sa-
ber e capacidade de se adap-
tar às novas necessidades do
mundo contemporâneo, em
que o olhar holístico assume
lugar de destaque.

"Como é responsável por

cuidar da reputação das marcas,
o profissional de RP e comunica-
ção corporativa tem de discutir
política, sociologia, marketing,
administração. É por isso que as

De Salvo: profissional tem de entender
de tudo e não ser especialista em nada

relações públicas deveriam estar
ligadas à faculdade de adminis-
tração, e não de comunicação",
afirma Antônio De Salvo, criador
da ADS Assessoria de Comunica-
ção. "Ele tem de entender de
tudo e não ser especialista em
nada", reforça o empresário.

José Luiz Schiavoni, presi-
dente da Associação Brasileira
das Agências de Comunicação
(Abracom), corrobora a tese.
"O profissional e a agência em
que ele trabalha precisam co-
nhecer de tudo um pouco: so-
ciologia, antropologia, ter no-
ções de direito, por exemplo,
em certos casos é fundamen-
tal. Por isso a discussão de clas-
se - se a função deve ser exer-
cida pelo jornalista ou RP ou se
deve haver regulamentação -
não vale mais", afirma o jorna-
lista, também sócio da S2 Co-
municação Integrada.

Opinião semelhante tem Flá-
vio Schmidt, diretor da divisão de
comunicação corporativa da Ke-
tchum Estratégia e ex-presidente
do Conselho Federal de Profissio-
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Leila: falta visão global da
comunicação corporativa
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sional, a Abracom selou recente-
mente parceria com a Escola de
Comunicação e Artes (ECA) da
Universidade de São Paulo. Pelo
acordo, foi montado na institui-
ção um laboratório de comunica-
ção corporativa, projeto semelhan-
te às agências experimentais de
publicidade existentes em várias
universidades. A idéia é que os
alunos tenham contato desde cedo
com a nova realidade da comuni-
cação. "Tentaremos levar esse
modelo de curso para outras insti-
tuições", afirma
Carlos Henri-
que Carvalho,
secretário exe-
cutivo da Abra-
com. A avalia-
ção da entida-
de é que esse é
um primeiro passo para arejar a
visão das instituições de ensino
superior sobre essa área.

Alguns movimentos interes-

santes, no entanto, vêm sendo
dados no setor de pós-gradua-
ção. Com o desenvolvimento do
mercado de comunicação e o au-
mento da exigência por parte das
corporações, muitos profissionais
recorrem aos cursos de especiali-
zação lato sensu para melhorar a
formação. A ECA, por exemplo,
ministra o Gestão de Processos
Comunicacionais (Gestcom) e o
Gestão Estratégica em Comuni-
cação Organizacional (Gestcorp).
Sem desprezar os debates sobre a

prática profis-
sional, esses
cursos ten-
tam inserir os
alunos na
v a n g u a r d a
das discus-
sões teóricas

sobre o setor. Tudo isso para que,
ao final da especialização, novos
gestores de comunicação estejam
no mercado.
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nais de Relações Públicas (Con-
rerp). "O perfil desse profissional
está atrelado às necessidades gera-
das pela globalização. O primeiro
passo é possuir conhecimentos téc-
nicos da comunicação, mas ele
também precisa entender a dinâ-
mica do mundo globalizado, ser
capaz de analisar esse processo.
Tem de ter visão de mercado e não
pode ficar preso a um olhar insti-
tucional", afirma Schmidt.

Leila Gasparindo, diretora de
atendimento da Trama, aponta
como problema recorrente o fato
de que os "profissionais não pos-
suem uma visão global da comu-
nicação corporativa e usam de
forma viciada as mesmas ferra-
mentas para atingir públicos di-
ferenciados de áreas diversas".
Por isso, mesmo quando têm per-
cepção de que uma ação diferen-
ciada possa ser feita, não mos-
tram habilidade de negociação
para convencer o cliente da me-
lhor atitude.

Como saída para o impasse,
a solução seria combinar com-
petências. "O perfil ideal é aque-
le que mescla o relações públi-
cas com o jornalista. O primeiro
possui uma visão mais global da
comunicação e maior habilida-
de para lidar com o cliente e
seus públicos, enquanto o se-
gundo tem maior propriedade
para perceber a notícia, escre-
ver e falar com a imprensa. Como
a grande demanda ainda é pelo
serviço de assessoria de impren-
sa e produção de publicações, a
presença de jornalistas nas agên-
cias continua forte", diz Leila.

A formação cultural é outro
ingrediente necessário. "Um
bom profissional de comunica-
ção corporativa não precisa sa-
ber apenas falar línguas. Tem de
conhecer história e filosofia, es-
tudar especialistas como Faith
Popcorn, entender de cultura
popular e erudita. Precisa ler
muito - livros, revistas, catálo-
gos, manuais e até bula de remé-
dio", defende Ricardo Braga, di-
retor da Art Presse, agência de
RP e comunicação corporativa
no mercado há mais de 20 anos.

Existe a percepção no merca-
do de que falta um bom percurso
até que a maioria dos profissio-
nais tenha na bagagem essas no-
vas competências. O problema
deve-se a várias razões. Em pri-
meiro lugar, as universidades da
área não abraçam a contento a
comunicação corporativa em seus
cursos, pois continuam a privile-
giar a formação para o trabalho
em redações - no caso dos jorna-
listas - ou montam cursos de RP
pautados por velhos paradigmas.

Atenta à necessidade de aper-
feiçoamento da qualidade profis-
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