
O estrategista 
Na série Lideranças da Comunicação, Nemércio Nogueira aborda 

os desafios do relacionamento com os públicos na Alcoa 

Nemércio Nogueira tem na gaveta um 

livro com 365 conselhos para os jovens 

que desejam ingressar na profissão de 

comunicador empresarial. Uma dica para 

cada dia do ano. Realmente, é lamentável 

que a obra ainda não tenha sido editada, 

pois se trata da visão de um dos maiores 

gestores da área e um dos arquitetos da 

carreira. 

Há 40 anos, Nogueira começou a 

trabalhar no jornal O Estado de S. Paulo 

pelas mãos de Nilo Scalzo, seu professor 

de português no colégio Mackenzie. 0 seu 

primeiro chefe foi Luis Mascarenhas, edi

tor de Política, que respondia para o len

dário Cláudio Abramo. De lá, passou por 

Manchete, TV Excelsior, BBC de Londres, 

Realidade e TV Cultura. Depois, ingressou 

na comunicação empresarial, teve sua 

própria agência por mais de uma década 

até chegar à diretoria de Assuntos Institu

cionais da Alcoa. 

Quais são os maiores desafios de co

municação da Alcoa neste momento? 

Como a bandeira da sustentabilida

de é muito abrangente, compreendendo o 

sucesso financeiro, a excelência ambien

tal e o progresso social, nossa comunica

ção precisa apoiar os esforços da com

panhia em todos esses aspectos, além de 

internalizar junto aos próprios Alcoanos o 

valor da sustentabilidade como um todo. 

E isso numa fase de recursos muito limi-

No total, incluindo as pessoas que 

atuam nas unidades industriais, a área 

de Assuntos Institucionais, que abrange 

a comunicação, é composta por cerca 

de 25 pessoas, com várias agências con

tratadas, em nível corporativo, em nível 

das divisões operacionais e em cada 

localidade. 

Na sua opinião, a sustentabilidade faz 

parte das responsabilidade da área de 

comunicação? Por quê? 

A sustentabilidade, na Alcoa, é res

tados devido aos efeitos da crise financei- ponsabilidade de todos os setores, tanto 

ra mundial sobre o mercado do alumínio, 

que é globalizado. 

Quantas pessoas trabalham na área 

e quantas agências são contratadas? 

Poderia revelar os investimentos? 

os industriais como os de serviços cor

porativos, como a área de comunicação. 

Nenhum setor da Alcoa atua sem ter 

como alicerce fundamental a sustentabi

lidade. E, na minha opinião, essa é a úni

ca forma de uma empresa ser ou buscar 
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ser sustentável. Se a sustentabilidade for 

responsabilidade de uma só área, é 

porque não está realmente integrada à 

estratégia de operação da empresa. E se 

for responsabilidade da área de comuni

cação corre o risco de se tornar apenas 

discurso, sem pé na realidade. 

intensamente sua preocupação institu

cional, em grande parte função da sua di

vulgação jornalística. Em consequência a 

responsabilidade de quem cuida da área 

institucional e de comunicação das em

presas também se ampliou e aprofundou 

substancialmente. 

Como lidar com diferentes púbicos de 

interesse em regiões que envolvem 

olhares internacionais como a floresta 

amazônica? 

Na verdade com o mesmo enfoque 

abrangente e profundo que, ao longo 

de quase meio século no Brasil, a Alcoa 

sempre adotou em todas as localidades. 

Apenas com muito mais intensidade e 

amplitude ainda mais numa região deli

cada e que atrai as atenções do mundo 

todo, como a Amazônia. 

Na hora de fazer o budget em um ano 

de crise, o que não pode ser cortado 

na área de comunicação? 

Neste ano, devido à crise financei

ra mundial, que atingiu com maior vio

lência o mercado do alumínio - que é 

globalizado - nos tivemos de efetuar 

cortes profundos em todas as áreas, 

procurando manter apenas o essencial, 

como a comunicação jornalística e a 

comunicação interna. 

0 que mudou no relacionamento entre 

imprensa e empresas nesses últimos 20 

anos de comunicação organizacional? 

No Brasil o avanço da democracia e 

da liberdade de expressão, desde a der

rocada da ditadura, tem sido imenso, a 

ponto de hoje provavelmente vivermos 

o período de mais absoluta liberdade de 

expressão em toda a história. E, em todo 

o mundo, a revolução da informática sim

plesmente tornou toda a divulgação de 

noticias instantânea, global e universal, 

no sentido de que pode alcançar ime

diatamente toda a população do plane

ta. Tudo isso tornou as empresas muito 

mais sensíveis às questões de imagem, 

reputação e valor da marca, ampliando 

Quais conselhos daria para um jo

vem que está entrando na carreira de 

comunicação agora? 

Eu até escrevi uma série de 365 

conselhos, mas acabaram nunca sendo 

publicados. Chama-se "365 pedras", 

no sentido de que compõem o "cami

nho das pedras" para quem quer viver 

de comunicação empresarial. Lá estão 

conselhos como saber falar e escrever 

em inglês, ler no mínimo três jornais 

por dia, ser detalhista e ter visão am

pla ao mesmo tempo, ter sensibil idade 

e Informação política - e assim por 

diante. 
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