Gente

Ases indomáveis
As pessoas que estão fazendo acontecer no
mundo da comunicação empresarial

Adriana Recco
Formação: Grad
uada em
Comunicação So
cial com
especialização em
Propaganda e
Publicidade pela
FAAP; pós-gradu
ada
em Administraçã
o com especializ
ação
em Marketing pe
la FGV e cursa
a pós-graduação
em Comunicação
Organizacional
e Relações Públi
cas
na ECA-USP.

ello
André Nascimento Curv
pela UFBA.
Formação: Jornalista
sócio-fundador
Atividade: Diretor e
o.
açã
nic
da AC Comu
comunicação
Hoje: Atua na área de
empresarial.

Atividade: Coor
denadora de
Comunicação Co
rporativa da Co
mpanhia Siderúr
Nacional-CSN.
gica

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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busca pela
Objetivo: Permanente
projetos em
ve
vol
atualização. Desen
editoriais,
ial,
sar
pre
em
ção
ica
comun
unidade e consultoria.
com
a
com
o
relacionament

Hoje: Dedica-se
à elaboração do
Relatório Anual
Social 2005.
e Balanço

sarial:
de comunicação empre
Perfil do profissional
entre vários setores da
elo
Um
ia.
ênc
nd
Crítico e ter indepe
e de conciliador.
empresa e uma espéci
r e nos
ião poderemos cresce
Mensagem: “Com un
res,
ado
am
ços
tra
ainda tem
fortalecer.O mercado
o. É preciso
mic
nô
eco
e
co
líti
po
sem perfil social,
o
em informações. Cas
que as regiões troqu
oque das agências
reb
a
os
em
uar
tin
contrário con
de publicidade, sendo
duto
tratados como subpro
ões.”
dentro das organizaç
Hobby: Adora jogar
os
futebol, assistir a jog
ser
e
o
ng
do Flame
voluntário do Grupo
de Apoio à Criança
com Câncer.

“Todos os projetos dos
nossos clientes são os nossos
principais projetos”.

Principal desafio
: Trabalhar na im
plantação da ide
visual única em
ntidade
todas as empres
as CSN e coligad
as.
Perfil do profiss
ional de comunic
ação empresarial
o “Relações Públi
: Ser
cas” dentro e fo
ra da organizaç
trabalha. Ter ac
ão que
esso e transitar
liv
remente por toda
áreas da empres
s as
a e relacionar-se
com todos os nív
hierárquicos da
eis
organização. Ac
im
a
de
“ouvinte” e um
tudo, um ótimo
excelente articula
dor.
Mensagem: Ter
claro os
seus objetivos (p
essoais e
profissionais), es
tabelecer
metas para conq
uistá-los e
não desistir jam
ais.
Hobby: Yoga, cu
ltivo de
orquídeas e deco
ração.

Paulino Marcelo
Becker Jeckel
Formação: Engenheiro Agrônomo, com
pós-graduação em marketing pela ESPM.
Atividade: Gerente de Marketing
e Comunicação da AGCO do Brasil.
Hoje: Está envolvido na reestruraçã das ações de
relacionamento comclientes, buscando uma
maiorfidelização e resultados
comerciais mensuráveis.
Principal desafio: Trabalha cada
vez mais comequipes formadas
por colegas de vários países,
enfrentando todas as dificuldades
advindas dadistância e das
diferenças culturais.
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Perfil do profissional de comunicação
empresarial:
Conhecer a fundo os objetivos
da empresa e asnecessidades e
anseios do público que deve atingir
para promover o casamento
entre ambos.
Mensagem: Independente
da empresa e da
natureza do seu
trabalho, jamais deixe a
ética de lado.

“Nos momentos de crise,
precisamos ser mais criativos
e é quando se destacam os
profissionais mais competentes”.

Hobby: Brincar
com os filhos.

“O profissional de comunicação
esse ano deverá ser muito criativo.
O ano de 2006 será poluído de
informação, pela Copa do Mundo
e Eleições”.
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Marlene Oliveira

roz
Etevaldo Lucas Quei

Formação: Jornalist
a pela UFRJ,
pós-graduação em
Marketing pela
PUC e MBA Execu
tivo pela
Coppead/UFRJ.

em Jornalismo
Formação: Graduado
anda com
pag
Pro
e
e
dad
e Publici
o Estratégica
stã
Ge
em
pós-graduação
nicação
mu
em marketing e em Co
.
Corporativa

Atividade: Gerente
Geral de
Comunicação da La
farge.

r Social
Atividade: Comunicado
de Minas
tica
rgé
Ene
da Companhia
ig.
em
s-C
rai
Ge

Hoje: As atividades
de seu
departamento são
“colocar no
papel, na tela e no
ar mensagens
em linha com as est
ratégias de
negócios”.

re a reformulação
Hoje: Debruçado sob
sa.
pre
em
da
et
ran
da Int
Cemig em um
nsformar a Intranet da
Principal desafio: Tra
ramenta
fer
o
com
nar
cio
e irá fun
Portal Corporativo, qu
so de gestão
ces
pro
o
rar, ainda mais,
estratégica para melho
sa.
empre
e de comunicação na
sarial: Como
de comunicação empre
Perfil do profissional
imagem da
a
e
rca
ma
a
var
ca preser
ferramenta estratégi
.
ca e transparente
empresa, de forma éti
metidos com a
s ser éticos e compro
Mensagem: “Devemo
ta ser um bom
trabalhamos. Não bas
empresa para a qual
saibamos nos
e
qu
ciso
pre
é
icação,
profissional de comun
e respeitosa”.
a
cer
soas de forma sin
relacionar com as pes
e correr.
Hobby: Narrar rodeio

“Responsabilidade, energia e
transparência”

Principal desafio:
Formar porta-voze
s internos e equip
a importância estrat
arar
égica dos dois stake
holders: imprensa
e colaboradores. Alé
m de contribuir pa
ra a redução do
número de acidente
s, colocar a segura
nça na cadeia
produtiva: compra
de insumos, proces
so de fabricação,
distribuição e entre
ga.
Perfil do profissio
nal de comunicaçã
o empresarial:
Facilitador de parce
rias e um influenc
iador. Deve ter
sensibilidade e co
nhecimento para
ajudar as lideranç
na formulação de
as
políticas benéficas.
Mensagem: O pape
l da comunicação
é zelar pela
credibilidade e rep
utação hoje conside
radas diferenciais
competitivos e ati
vos empresariais.
“Promover o bem”
no sentido de ajuda
,
ra
empresa a conduz
ir seus
negócios dentro do
s valores morais e éticos.
Hobby: Cinema, lei
tura,
viagens e caminhad
as.

“Se não houver alegria no
trabalho, brilho no olho, a gente
passa de ano com 5. E a gente
quer brigar pelo primeiro lugar”.

Claiton José Mello
Formação: Jornalista com MBA
em e-business.
Atividade: Diretor de Comunicação
e Marketing Institucional da Fundação Banco do Brasil.
Hoje: Com sua equipe cuida de
todo os processos de comunicação, marketing e
relacionamento da Fundação Banco do Brasil.
Objetivo: Consolidar a imagem da
fundação comoinstituição inovadora
e com credibilidade junto aosseus
públicos. Concretizar programas na área
de geraçãode trabalho e renda.

Perfil do profissional de comunicação
empresarial:
Deve promover a articulação e o
relacionamento daorganização, sua
visibilidade e credibilidade institucional.
Mensagem: É fundamental que as
organizaçõesdefinam uma intervenção
social que tenha início,meio e fim, e que,
principalmente, tenha resultadosconcretos de
transformação,e ainda, que
caminhena direção da
sustentabilidade, gerando
desenvolvimentoe inclusão social.

“O mais importante que
fazemos: nosso diálogo
permanente com os funcionários
e aposentados do BB”

Hobby: Leitura e a companhia
dos amigos.
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