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Por serem responsáveis pela reputação da empresa e terem em mãos uma tarefa vital num 
período em que o bom relacionamento com os stakeholders é essencial para o sucesso de um 
negócio, os diretores de comunicação a cada dia ganham mais espaço nas organizações.  
 
Mais do que comunicação interna e atendimento à imprensa, muitos desses profissionais 
abraçam também o marketing institucional, gestão de crise, relacionamento com comunidade 
e governo e até mesmo as centrais de atendimento ao cliente. Alguns deles se tornam fortes 
candidatos, inclusive, a ocuparem futuramente a cadeira de seus CEOs - especialmente em 
casos de indústrias em que a relação com a comunidade ou com o governo são cruciais para o 
negócio, como a farmacêutica.  
 
A consultora Maria Eugênia Bias Fortes, da SpencerStuart, define que a primeira obrigação de 
um executivo da área é obter um entendimento bastante profundo não apenas do processo de 
comunicação e publicidade da empresa, mas também de todo o contexto que inclui os 
objetivos e metas estratégicos da organização. "Depois, ele precisa saber trabalhar isso com 
os funcionários e com os demais stakeholders", afirma. 
 
Se no passado o comunicador repassava em cascata as informações que recebia da diretoria, 
usando os canais de comunicação disponíveis, no atual contexto o trabalho tem uma 
profundidade muito maior. Independentemente do fato de ser um gerente, um diretor ou um 
vice-presidente, o executivo tem que acompanhar os resultados operacionais, conhecer os 
clientes, as tendências e os desafios, além de quaisquer fatores que influenciem a marca e a 
reputação da companhia. Seu posicionamento deve ocorrer durante as discussões estratégicas, 
e não apenas depois de as decisões terem sido tomadas. "Nas grandes companhias é possível 
ver claramente a conexão entre a comunicação com todos os públicos", afirma Ricardo Rocco 
da SpencerStuart.  
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