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O gestor de comunicação é 
hoje um profissional cada 
vez mais protagonista, mul- 

tidisciplinar, internacional e inse
rido na cultura digital, segundo a 
pesquisa Perfil do Profissional de 
Comunicação no Brasil - 2013, rea
lizada pela Associação Brasileira de 
Comunicação Empresarial (Aberje). 
“Trata-se de uma profissão cada vez 
mais culta, fugindo dos padrões que 
apontam para a ideia de gestor, que 
é necessária, mas insuficiente”, diz 
Paulo Nassar, diretor-presidente da 
Aberje. “O comunicador é também 
um profissional mais socialmente 
engajado, com alta frequência de 
realização de ações voluntárias, cul
tural, ativo e imerso no ambiente 
digital.” Isso indica, acrescenta, que 
as empresas precisam criar um am
biente organizacional que se alinhe 
a esses atributos.

Os dados foram utilizados para 
complementar outra pesquisa, a 
etapa Brasil da Cross-Cultural Stu
dy of Leadership In Public Relations 
and Communication Management, 
da Alabama University e do Plank 
Center Institute, dos Estados Uni
dos, sobre o impacto das mudanças 
políticas, econômicas e sociais no 
cotidiano dos gestores de relações 
públicas e comunicação. Nesse le
vantamento internacional, realiza
do em 23 países, 303 profissionais 
brasileiros apontaram os temas de 
maior importância para sua gestão, 
por meio de questionário on-line.

A formação predominante dos 
participantes é a comunicação 
(62,0%) e eles se dividem entre os 
que têm até dez anos de experiên
cia profissional (52%) e os que têm 
mais de dez anos (48%). A maioria 
das equipes de comunicação (54,8%) 
é composta por até cinco profis
sionais e 32% dos participantes 
encontram-se no primeiro nível da 
estrutura hierárquica da área.

Para os gestores de comunica
ção brasileiros, as questões mais 
importantes são melhorar os 
indicadores da eficácia da comu
nicação para demonstrar valor 
(21,5%), lidar com a velocidade e 
volume do fluxo de informação

(17,5%) e melhorar a participação 
dos colaboradores e comprome
timento no trabalho (16,2%). Mas 
temas como atender às demandas 
crescentes de responsabilidade 
social corporativa e gerenciar a 
revolução digital e a ascensão das 
mídias sociais foram considerados 
de menor importância, com 3,6% 
das respostas. Confrontando este 
resultado com a pesquisa sobre o 
perfil do profissional, de 2013, a 
Aberje aponta uma discrepância

em relação à comunicação digital, 
já que os comunicadores partici
pam ativamente do ambiente di
gital, com perfis pessoais no Face
book (92,7%), Linkedln (68,4%) e 
Twitter (63,3%). “Parece faltar uma 
transposição do interesse, validade 
e geração de valor, vivenciados em 
experiências pessoais nestas e em 
outras plataformas, para o universo 
corporativo. O que se vê no campo 
privado não se estabelece no cam
po funcional”, avalia a entidade.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Caixa de texto
Fonte: Valor Setorial, Comunicação Corporativa, p. 60-61, nov. 2013.




