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O processo de contratação de um profissional de comunicação corporativa não difere, em tese, 
de qualquer outra área. O que faz um projeto ter mais chance de ser bem-sucedido é o 
alinhamento entre a empresa e o consultor sobre a real demanda da organização. O grande 
desafio dos headhunters é que a profissão vem passando por constantes mudanças e eles 
precisam estar preparados para ajudar a companhia a identificar suas necessidades e definir o 
perfil de competências para aquela função.  
 
O consultor Paulo Amorim afirma que, na Korn/Ferry, o primeiro passo do processo é detalhar 
com o cliente quais serão os desafios desse profissional nos próximos 12 meses e amarrá-los 
aos da companhia. Os nomes que compõem a lista dos candidatos costumam vir de três 
fontes: contatos pessoais e parceiros dos consultores; o próprio banco de talentos da 
consultoria; e o mapeamento de empresas que possuem ou já viveram desafios semelhantes 
ao que aquela organização está passando. 
 
Terry Flynn, professor do curso de comunicação corporativa internacional da Universidade de 
Syracuse, aplicado no Brasil em parceria com a Aberje, acredita que falta para as empresas 
definir o escopo da função e o perfil do profissional: "É preciso ir fundo em questões de 
competências, habilidades e conhecimento do executivo e ter muito claro o que se espera que 
ele atinja. Caso contrário, existe o risco de trazer a pessoa errada", afirma. 
 
Um deslize na atuação da comunicação pode abalar a reputação da empresa, seja uma 
instituição financeira, uma companhia de serviços telefônicos ou uma indústria química. 
"Fizemos recentemente uma contratação para uma mineradora, setor que possui grandes 
desafios ambientais e com a comunidade. A empresa terá de passar um minerioduto por 400 
municípios, o que requer habilidades muito fortes dos profissionais de comunicação em 
questões como negociação e gerenciamento de projetos", conta Amorim.  
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