
E N T R E V I S T A / FRANKLIN FEDER, presidente da Alcoa

'A empresa vai bem se
a comunidade vai bem'

NVEST1R NO SOCIAL É UMA QUESTÃO DE SOBREVIVÊNCIA, ACREDITA O PRESIDENTE DA

ALCOA AMÉRICA LATINA, FRANKLIN FEDER. O SUCESSO NO MUNDO DOS NEGÓCIOS, DIZ

ELE, PASSA PELA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE VIDA NAS COMUNIDADES ONDE A EM-

PRESA ATUA. PARA FRANKLIN, SÓ DINHEIRO NÃO RESOLVE. É PRECISO ENGAJAMENTO.

POR ISSO, A LIBERAÇÃO DE RECURSOS ASSISTENCIAIS ESTÁ LIGADA AOTRABALHO VO-

LUNTÁRIO DE SEUS FUNCIONÁRIOS EM ENTIDADES BENEFICENTES. DE OLHO NA ESTA-

BILIDADE ECONÔMICA, O PRESIDENTE DA ALCOA AMÉRICA LATINA DIZ QUE O EMPRESARIADO

BRASILEIRO TEM AGORA CONDIÇÕES DE ASSUMIR MAIORES RESPONSABILIDADES SOCIAIS:

POR DEMETRIO WEBER.
Sucursal de Brasília

O GLOBO: Por que, a Alcoa investe no
social?
FRANKLIN FEDER: A resposta curta
e grossa é: o investimento no social
nos dá a licença para operar.
Entendemos que a empresa só vai
bem se a comunidade for bem. O
melhor exemplo é a nossa primeira
fábrica em Poços de Caldas (MG),
que está funcionando há 35 anos.

O GLOBO: O que ocorre lá?
FEDER:Dos 992 funcionários, 93%
estão engajados em atividades
comunitárias, atuando em
praticamente 100% das instituições
locais na área de saúde, educação,
terceira idade, Corpo de Bombeiros.
Acreditamos que, sem esse
engajamento, ao longo do tempo
geram-se tensões e animosidades

muito difíceis de serem superadas.

O GLOBO:Como funcionam os
programas sociais da Alcoa?
FEDER: Toda a nossa contribuição
passa pelo engajamento dos nossos
funcionários, os 'alcoanos'. Não
praticamos filantropia do tipo 'olha
aqui, tem um dinheiro, vai embora,
não nos enche o saco'. Nosso
trabalho se dá através dos
funcionários.

O GLOBO: O que eles fazem?
FEDER: Temos um programa chamado
Bravo. Cada funcionário que dedicar
50 horas do seu tempo durante o ano
— e não são 50 horas durante o
horário de trabalho — recebe um
cheque equivalente a US$ 250 (cerca
de R$ 560) do Instituto Alcoa. Esse
cheque é preenchido em favor da
instituição onde o funcionário
prestou serviço de voluntariado.

O GLOBO: O funcionário recebe algo
pessoalmente?
FEDER: Nada. Em Poços de Caldas,
93% dos empregados participaram
em 2004 do programa Bravo. Em São
Luís (MA), foram 83%. O desafio que
proponho aos meus 6 mil colegas
alcoanos no Brasil é atingir 100%.
Porque, sem isso, não vamos
conseguir operar.

O GLOBO: Qual a motivação que o
funcionário tem para participar?
FEDER: Ele faz parte da comunidade,
seu familiar também. Ele tem uma
mãe idosa, uma criança que tem
que ir para a creche. Ele vê um
incêndio que o Corpo de
Bombeiros deveria atender, mas
não possui equipamentos.
Entendemos que o funcionário é
um cidadão. E desenvolvemos
programas para permitir que ele
exerça a cidadania.

O GLOBO: Como o senhor avalia a
atuação do governo Lula na área
social?
FEDER: Cheguei ao Brasil há sete
meses. As necessidades sociais deste
país são enormes. É impossível que
um governo em um, dois ou três anos
atenda a essas necessidades. São
décadas de investimento.
Infelizmente no passado, por vários
motivos, o Brasil deixou de fazer
esses investimentos. A nossa
impressão é que os propósitos desse
governo são absolutamente
magníficos. Pode se observar
resultados a curto prazo? Não. Porque
esses são investimentos de longa
maturação. Mas a direção é
absolutamente correta.

O GLOBO: Como a empresa recruta
mão-de-obra nas regiões pobres do
país onde atua?
FEDER: É um desafio. Mas dou um
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Gustavo Miranda

FRANKLIN FEDER: 'Não praticamos filantropia. Nosso trabalho se dá através dos nossos funcionários, que chamamos de alcoanos

exemplo recente. A Alumar São
Luís (consórcio do qual a Alcoa
faz parte no Maranhão) ocupa
uma área relativamente extensa da
ilha de São Luís, cerca de 3,5 mil
hectares. Nos últimos 25 anos, a
urbanização avançou e já está
chegando perto. Há três anos,
notou-se que inexistia uma escola
pública com todos os 11 anos de
estudo básico na região da
fábrica. Para trabalhar na Alumar,
é preciso ter no mínimo o ensino
médio. Então a Alumar investiu
junto com a Secretaria da
Educação na construção de uma
escola. A escola já está em
funcionamento. Por que fazemos
isso? Claro que temos benefício,
pois a escola vai fixar o futuro
funcionário na comunidade.
Sabemos que, sem isso, o
desenvolvimento na ilha de São
Luís, no Maranhão, não anda.

Investimos no início da década mais
de US$ 1,5 bilhão. Quando se
investe um montante de dinheiro
como esse, não se consegue investir
hoje e sair amanhã. É investimento
de longo prazo. E é por isso que a
Alcoa tem essa visão de
responsabilidade social.

O GLOBO: Ato Brasil, discute-se se os
investimentos sociais deveriam
priorizar a educação ou o
assistencialismo. O que o senhor
acha?
FEDER: Quem tem a resposta para isso
é a comunidade. É por isso que, em
cada localidade, temos uma equipe
de relações comunitárias. E um
conselho formado por membros da
comunidade. Temos que ter a
capacidade de escutar.

O GLOBO: Na sua opinião, o
investimento social já é uma prática

consolidada nas empresas
brasileiras ou o país ainda está
engatinhando?
FEDER: A Alcoa abriu o caminho. O
Alain Belda (presidente mundial
da Alcoa) já tinha essa visão de
empresa cidadã no final da década
de 70. Eu saí do Brasil, fiquei fora
seis anos. Minha percepção é que
o setor privado caminhou muito
nesses últimos seis anos. Agora,
existe um espaço imenso ainda
para o setor privado ocupar. O país
é carente. O governo, por vários
motivos, não tem os recursos.
Temos que exercer nosso papel de
cidadão. No passado, acho que a
volatilidade da economia
dificultava esse processo.

O GLOBO: Quanto a Alcoa investe em
programas sociais no Brasil?
FEDER: Em 2005, entre US$ 1,5
milhão e US$ 2 milhões.

O GLOBO: A empresa recebe isenções
fiscais do governo?
FEDER: O instituto é uma fundação,
de modo que os fundos canalizados
através do instituto são isentos. Mas,
além do instituto, a própria empresa
contribui, como também a Fundação
Alcoa lá fora contribui.

O GLOBO: A atual crise política e as
denúncias de corrupção envolvendo
governo, PT e Congresso prejudicam
os investimentos sociais e as
parcerias entre empresas e poder
público?
FEDER: De jeito nenhum. Os nossos
investimentos e o engajamento dos
alcoanos neste ano serão maiores. Na
medida em que este país tem
estabilidade, tem perspectiva de
médio e longo prazo, a tendência é
positiva. A estabilidade econômica e
o crescimento econômico dão ao
setor privado a possibilidade real de
exercer a sua responsabilidade social.

O GLOBO: A Alcoa é signatária do
Pacto Nacional pela Erradicação do
Trabalho Escravo, iniciativa do
Instituto Ethos para combater o
trabalho escravo no país?
FEDER: Não somos signatários. Mas
temos uma política ampla de direitos
humanos. É uma diretriz mundial do
grupo, que também proíbe o uso de
mão-deobra escrava. Não teríamos
nenhum problema em acionar os
canais competentes para virmos a ser
membros do pacto do Instituto Ethos.
Afinal, ele coincide com os valores
da companhia e a política de direitos
humanos.

O GLOBO: O senhor acha que a mídia
tem sido capaz de incentivar as
empresas a investir na área social?
FEDER: Sim, a mídia desempenha um
papel importante. Mas não se pode
esperar que carregue essa bandeira
sozinha. É preciso o engajamento de
todos: empresas de pequeno, médio
e grande porte, governos e ONGs.
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