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O avanço da comunicação 
corporativa demanda atenção 
especial à formação dos profi s-
sionais do setor. Nesse quesito, 
as instituições de ensino supe-
rior vêm empreendendo mu-
danças em suas grades, seja por 
meio da criação de cursos espe-
cífi cos, seja com a reformulação 
da linha pedagógica adotada na 
graduação. Esse movimento é 
resultado direto da cobrança 
por parte do mercado da forma-
ção de um moderno profi ssional 
de comunicação corporativa, 
que deve ter competência para 
ser um gestor da comunicação, 
alguém que compreenda e saiba 
aplicar os conceitos de comuni-
cação integrada.

Se já se percebe a tentativa 
das instituições de atenderem a 
essa demanda, a verdade é que 
ainda há um longo caminho a ser 
percorrido. “Ainda hoje faltam 
profi ssionais capacitados para 
gerir esse modelo de comunica-
ção”, diz a professora Margarida 
Kunsch, coordenadora do curso 
de especialização Gestão Estra-
tégica em Comunicação Organi-
zacional e Relações Públicas da 
ECA/USP (Gestcorp). 

Segundo ela, dois fatores 
contribuíram para que as em-
presas entendessem que a 
comunicação não poderia se 
restringir ao marketing e à 
assessoria de imprensa. Simul-
taneamente, o meio acadêmico 
tomou ciência das mudanças 
na sociedade e, em 1999, a 
ECA/USP formatou um curso de 
pós-graduação capaz de formar 
gestores de comunicação.

Daquela época para cá, o 

Em sintonia com o mercado
Com a demanda das empresas por um novo perfi l de profi ssional, universidades modernizam cursos 

Tuga Martins

Gestcorp formou 275 
alunos, na maioria jor-
nalistas, seguidos por 
relações públicas e 
publicitários. “O curso 
busca propiciar a for-
mação necessária para 
trabalhar nas corpora-
ções.” Margarida revela 
que existe demanda 
do mundo corporati-
vo, uma vez que ainda 
perdura o mito de que 
o jornalista tem de as-
sumir a comunicação 
empresarial. “É uma 
visão de comunicação 
limitada à mídia e não 
uma visão estratégica da 
comunicação”, avalia.

O curso permite aos 
formados colocar a co-
municação em patamar 
de gestão. “Alguns acre-
ditam que basta divulgar. Embora 
essa seja uma frente importante, 
não é a única”, destaca Marga-
rida. O que o mercado busca 
atualmente é uma comunicação 
integrada que abrange público 
interno, agências reguladoras e 
comunidade, ou seja, trabalhar 
com o chamado universo de 
públicos estratégicos. “A mídia é 
apenas uma face desse universo, 
e centrar as ações somente na 
mídia impede de contemplar 
outros aspectos relevantes”, diz 
a professora.

Margarida defende que a co-
municação não pode ser pensada 
de maneira unilateral e que tem 
de haver conexão plena com 
o marketing. “Quando falamos 
em comunicação corporativa 
incluímos um conjunto de subá-

reas como interna, institucional, 
mercadológica, administrativa, 
sendo essa a que viabiliza os 
processos dentro e fora da or-
ganização”, destaca.

Visão corporativa
Formar profissionais com 

visão estratégica do negócio 
também é o objetivo da Facul-
dade Cásper Líbero. Segundo o 
professor Júlio Barbosa, coor-
denador do curso de Relações 
Públicas, a comunicação cor-
porativa começou em 1979 com 
Gaudêncio Torquato, jornalista 
e professor titular da Escola de 
Comunicações e Artes da Uni-
versidade de São Paulo. Desde 
então, a Cásper adota a linha de 
mercado, formando profi ssionais 
adequados às demandas. “Em re-
lações públicas, a comunicação 
corporativa acontece com pes-
quisa, organização e eventos”, 
pontua Barbosa.

Em 1997, a Cásper Líbero 
reformulou a grade curricular 
e incluiu a comunicação empre-
sarial na graduação como meio 
de trabalhar a visão corporativa. 
De acordo com o coordenador, 
a grande preocupação da facul-
dade foi inserir a disciplina Es-
tratégia de Comunicação e Ne-
gócios. “A função do profi ssional 

de relações públicas 
extrapola a organização 
de festas. É uma posição 
estratégica para as em-
presas. Mas poucas são 
as faculdades de comu-
nicação que têm plane-
jamento estratégico na 
graduação”, afi rma Bar-
bosa. As especializações 
acontecem no curso de 
Comunicação Empresa-
rial, do qual 31 dos 42 
alunos atuais são jorna-
listas. “Os profi ssionais 
de jornalismo já enten-
deram que a assessoria 
de comunicação está 
além do release”, diz. 
Para Barbosa, os profi s-
sionais têm de oferecer 
um pacote de comunica-
ção com diagnóstico de 
problemas e atividades 

de comunicação estruturada. É 
preciso gerar notícias de rele-
vância para a organização, e isso 
requer planejamentos de médio 
e longo prazos. 

A professora do curso de 
Relações Públicas da Univer-
sidade Metodista de São Paulo 
(Umesp), Ana Beatriz Manssour, 
detalha que a disciplina que tra-
ta da comunicação corporativa 
integra apenas a grade curricu-
lar da graduação de Relações 
Públicas. “Sempre foi atribuída 
ao relações públicas a função de 
administrar e gerenciar a comu-
nicação das companhias”, diz. A 
disciplina consta do curso desde 
o primeiro semestre deste ano, 
e o parâmetro utilizado são as 
grandes corporações. “Trata-
mos a comunicação corporativa 
como um departamento espe-
cífi co que gerencia toda a co-
municação dessa organização”, 
afi rma Ana Beatriz.

O conteúdo do curso da 
Umesp foi montado em cima 
das demandas de mercado e dá 
ao profi ssional a possibilidade 
de mudar o foco da própria 
atuação — ou seja, ele deixa de 
ser mero executor de tarefas 
para pensar o relacionamento 
da organização com os diversos 
públicos. O aprendizado inclui 

gerenciamento da imagem, da 
identidade e da reputação da 
empresa, bem como abrange 
propaganda corporativa que 
extrapola o interesse de vender 
produtos e serviços. 

Contato com as agências
A coordenadora do curso de 

pós-graduação em Comunica-
ção Corporativa da Faculdade 
Anhembi-Morumbi, Rose Naves, 
diz que a importância da comu-
nicação nas empresas do Brasil 
é recente, mas que em outras 
partes do mundo isso acontece 
há mais tempo. No Jornalismo foi 
incluída a disciplina Assessoria 
de Imprensa, por meio da qual 
Rose realizou a experiência de 
levar agências de comunicação 
para as salas de aula. “Começa-
mos com a MVL, que apresentou 
briefi ngs de clientes reais para os 
alunos desenvolverem planos de 
comunicação”, conta. Para ela, 
a grande grita do mercado até 
pouco tempo era a inexistência 
de profi ssionais com perfi l capaz 
de atender às demandas das 
corporações. “Com a redução de 
postos nas mídias convencionais, 
muitos jornalistas migraram para 
as empresas”, lembra.

A partir do próximo ano, 
a disciplina será reformulada 
e passará a ser chamada de 
Consultoria de Comunicação 
Integrada. A mudança responde 
às solicitações das corporações. 
“O mercado pede e a academia 
aparece para dar suporte na 
formação”, diz Rose. A discipli-
na de comunicação corporativa 
inspirou a criação de uma pós-
graduação. “Desenvolvemos um 
curso que oferece ferramentas 
da comunicação, do jornalismo 
e das relações públicas capazes 
de sustentar o profi ssional em 
campo mesmo em situações 
adversas, como a experimentada 
pela Gol”, diz a coordenadora, 
em referência ao acidente com 
o vôo 1907, em setembro, que 
matou 154 pessoas. “Nossa in-
tenção é formar um profi ssional 
que pense, que gerencie o fl uxo 
de informações e que seja capaz 
de apresentar soluções.”

Barbosa:  faculdade busca formar profi ssionais 
de comunicação com visão estratégica do negócio
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