
Salários sobem, assim como as exigências
Aumenta a demanda por profissionais altamente qualificados,
com amplos conhecimentos de mercado e trânsito em vários setores

ANTÔNIO CARLOS SANTOMAURO

A notável ascensão do profis-
sional de comunicação corpora-
tiva nas estruturas das empresas
não se restringe mais à abertura
para sua participação nas mais
altas esferas de decisão e elabo-
ração de estratégias: já se reflete
também nos benefícios materiais
e salariais. E, a julgar pelas pala-
vras de quem se dedica à busca e
ao recrutamento de executivos,
esse processo de valorização deve
continuar, pois, além da crescente
consolidação da importância des-
se profissional, ele é agora alvo de
uma demanda superior à oferta.

Obviamente, essa busca já não
visa quem se limita a intermediar
contatos com a imprensa ou au-
xilia na divulgação de temas de
interesse das empresas. Hoje se
requer um profissional altamente
qualificado, que agregue às suas
tradicionais habilidades o amplo
conhecimento de organizações e
mercados, trânsito no governo e na
sociedade civil organizada, além da
sensibilidade para perceber ten-
dências sociais e mercadológicas.

Areunião desse know-how pode
render um salário bastante expres-
sivo, especialmente para quem atua
em áreas cujas atividades são mais
reguladas, como de tabaco, bebidas
alcoólicas, produtos farmacêuticos
e químicos, entre outras. "Nesses
setores, bons profissionais de
comunicação corporativa podem
receber rendimentos anuais situ-
ados entre US$ 120 mil e US$ 150
mil", estima Adilson Parrella, sócio
responsável pela área de consumo

da empresa de busca de executivos
Korn & Ferry.

Nos últimos três anos, o sa-
lário médio desse profissional
cresceu no mínimo 30%, avalia
Denys Monteiro, vice-presidente
da empresa de recrutamento de
executivos Fesa. Mas ao menos na
área das companhias de produtos
de amplo consumo, por lidar com
verbas maiores e desenvolver uma
rotina mais diretamente relacio-
nada a negócios, o profissional
de marketing parece ser ainda
mais valorizado. "Teoricamente,
ele gera mais resultados para a
empresa", explica.

Atualmente um bom profissio-
nal de comunicação corporativa
pode, no entanto, ganhar até mais
do que o responsável pela área
de marketing, afirma Francisco
Britto, sócio-diretor da Boyden
Global Executive Search. Para
ele, como a demanda das empre-
sas por esse gênero de executivo
vem superando a oferta, essa va-
lorização salarial pode tornar-se
ainda maior. 'Talvez faltem hoje
profissionais efetivamente for-
mados para a comunicação cor-
porativa, que exige uma cultura
multidisciplinar muito ampla", diz
Britto, tentando explicar o não-
atendimento a essa demanda.

A procura por talentos nessa
área crescerá ainda mais, prevê
Parrella. O motivo: "Será difícil di-
minuir a regulação dos mercados.
E, quanto mais regulamentado
um mercado, maior a importância
desse profissional".

Rosana: participação nas tomadas de decisão Prudência: reflexos nas ações das empresas no exterior

Monteiro: remuneração média cresceu 30% em três anos Britto: necessidade de cultura multidisciplinar

GERANDO VALOR
A possibilidade de ampliar a

valorização do profissional desse
setor parece confirmada também
por movimentos que o colocam
em posições cada dia mais proe-
minentes. Desde janeiro uma
mesma área de comunicação e
relações institucionais passou
a ter poder sobre praticamente
toda a comunicação do Grupo
Telefônica, cuidando até mes-
mo das negociações de mídia e
da supervisão da aprovação da
propaganda.

Renato Gasparetto, diretor ge-
ral dessa área, credita o aumento
da importância do profissional de
comunicação corporativa às exi-
gências sociais por empresas mais
transparentes e com relaciona-
mento social mais amplo. "Estando
bem preparado, ele pode hoje es-
perar uma valorização - - inclusive
nos salários e nas possibilidades de

ascensão - - similar à destinada ao
marketing", declara.

Também a Embraer reúne em
uma única estrutura - - coman-
dada por uma vice-presidência
executiva - - todas as atribuições
associadas à comunicação. Para
Rosana Dias, diretora de comu-
nicação da empresa, o principal
indicador da evolução da condição
do profissional de comunicação
corporativa é o respeito dedicado
a ele dentro das corporações.
''Atualmente, ele é chamado a par-
ticipar das estruturas de decisão
e a opinar no desenvolvimento de
estratégias", revela.

Essa crescente integração
parece refletir-se até mesmo nos
valores das ações das empresas,
como mostra pesquisa realizada
pela Burson Marsteller, que no
início deste ano examinou as com-
posições dos conselhos de adminis-
tração das 500 empresas do mundo

e descobriu que em apenas 15% há
expertise em comunicação corpo-
rativa. Mas, enquanto no conjunto
total o preço médio das ações caiu
cerca de 2,3 % ao ano entre 1999 e
2004, no grupo desses 15% houve
valorização anual de 6,6%.

Ramiro Prudencio, presidente
da Burson Marsteller Brasil, reco-
nhece a dificuldade de transposição
desses resultados para a realidade
nacional - - na qual nem sequer
estão disseminados os conselhos
de administração profissionaliza-
dos —, mas cita a globalização e as
exigências associadas aos métodos
de governança corporativa como
fatores que valorizarão esse profis-
sional também no contexto interno.
"Uma das maneiras de mensurar a
importância atribuída a essa área
é ver a quem ela se reporta. No
País, cada vez mais a comunicação
corporativa dirige-se diretamente à
presidência", conclui.
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