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Alcoa reformula RH e leva conceito de comunicação
com stakeholders ao chão de fábrica Por Rachel Cardoso

associar à imagem de um
grupo de stakeholders ou
só de investidores reunidos
para ouvir informações sobre
uma determinada empresa
- e, geralmente, com foco em
aspectos financeiros. Porém,
por meio de uma iniciativa
da Alcoa, o termo em inglês,
que pode ser confundido com
eventos em estradas ou com
veículos motorizados, agora
faz parte das ações da área de
RH. Ao menos para a empresa
de alumínio, que adotou
essa fórmula com o objetivo
de engajar os funcionários
no plano estratégico da
companhia na América Latina:
ao promover, este ano, road
shows em cada uma das oito
plantas instaladas na região,
foi possível aparar as arestas
após as profundas mudanças
implementadas.
Trata-se de uma comunicação de
duas vias, como avalia a diretora
de RH da Alcoa América Latina,
Silvia Dias. "Conseguimos

esclarecer o novo papel do RH
e, ao mesmo tempo, ouvir as
diferentes expectativas de cada
grupo." Foi justamente com a
missão de transformar o modelo
de RH que a executiva aportou
na Alcoa, há três anos. Não se
tratava simplesmente de alinhar
os planos de gestão de pessoas
com as estratégias da empresa,
mas de integrar essa estratégia.
Nesse caminho, o primeiro
passo da gestão de Silvia foi
automatizar todos os processos
transacionais. O divisor de
águas foi em 2006, com o
desenvolvimento de um sistema
que permitisse essa automação.
Não à toa, o departamento foi
rebatizado de RHenovação.
"A migração para um sistema
global, um centro de serviços
compartilhados entre o RH e a
informática, se consolidou em
2007", explica Silvia.
Graças à tecnologia oferecida
em quiosques, que funcionam
aos moldes de internet
banking, o funcionário ganhou
independência para, por exemplo,
agendar suas férias ou formular
uma declaração de rendimentos.

Criou-se, também, um centro
telefônico para atendimento
dos funcionários, que têm no
serviço um suporte para qualquer
tipo de problema, inclusive
orientação sobre carreira.
"Formatamos os treinamentos
para que as informações fossem
padronizadas em todas as
plantas", conta Silvia. Hoje, o
call center recebe uma média de
seis mil ligações mensais.
Ao tirar os funcionários
do balcão de serviços mais
burocráticos, a Alcoa não só
os muniu de autonomia como
ganhou agilidade. "Não dá
para quantificar, mas é claro
que a eficiência dos processos
automatizados trouxe redução
de custos", diz Silvia. Também
à liderança do RH sobrou
mais tempo para se dedicar à
comunicação e ao treinamento,
que resultou no alinhamento das
equipes para colocar em prática
o contato direto exigido pelos
road shows. Nesse ponto, avalia
Silvia, não houve dificuldades.
Isso porque durante um fórum
de RH realizado na empresa
foi decidido conjuntamente o

té então, falar em
road show, no mundo
corporativo, era



Sílvia, da Alcoa: esclarecer
o novo papel do RH na empresa

planejamento estratégico anual
de acordo com as necessidades
observadas, um debate que
consta da lista de mudanças
implementadas desde a sua
chegada. "Todos estavam
dispostos a sair para ouvir
os funcionários."
Ao abrir esse espaço para o
diálogo, foram selecionados
grupos de quatro perfis
diferentes, entre os quais
mulheres e engenheiros. Em
cada planta havia uma demanda
distinta. Como numa mesa-
redonda, o diálogo foi delineado
de acordo com os interesses
dos participantes.-"Demos
ênfase ao que o grupo queria,
sendo destaques entre os temas
desenvolvimento de carreira,
política salarial e plano futuro."
A executiva destaca que o
road show também abriu
caminho para a transmissão de

mensagens institucionais. Cita
como exemplo duas plantas
onde ainda há dificuldades
com o desvinculamento dos
processos operacionais do RH.
"Aproveitamos esses encontros
para tirar dúvidas de práticas
do dia-a-dia."
Embora os reflexos no ambiente
ainda sejam sutis, uma vez que
uma mudança cultural não
acontece de um dia para o outro,
o impacto positivo da iniciativa
já é percebido. Ao abrir um canal
de comunicação, o RH deu mais
transparência aos processos e o
clima organizacional melhorou,
avalia a executiva. Essa
arrumação na casa não foi tarefa
fácil. E ainda há muito por fazer,
ressalta Silvia. Entre os planos
está uma segunda rodada de
road shows. "A idéia é voltar e
fazer uma prestação de contas."
Na avaliação da executiva,
ao transmitir a informação
de maneira direta é possível

enriquecer o contato com os
diversos públicos. Ela também
acredita que ao apresentar a
evolução do que foi discutido
anteriormente poderá fazer
um ajuste de comunicação em
cada uma das localidades. "As
comunidades têm necessidades
específicas", afirma.
Outra proposta de Silvia é
ampliar a presença do público
nas futuras rodadas. Algo que
precisa caminhar juntamente com
a preparação da equipe de RH
para fazer a gestão, de maneira
inteligente, de outros assuntos
como atração e retenção de
talentos. "Os diálogos precisam
de enfoques diferentes."
A largada para esse salto
qualitativo já foi dada com
a revisão dos processos
e a distribuição de novas
responsabilidades. E são
múltiplos os novos papéis a
serem desempenhados pelos
profissionais de RH na condição
de protagonistas da estratégia
empresarial. Arquitetar as novas
competências requeridas para
a empresa competir melhor e
desenvolver uma nova geração
de líderes são alguns deles. Por
isso, acredita a responsável por
essa reordenação, os profissionais
precisam tomar o remédio que
prescrevem aos outros.

Quem é a Alcoa
A Alcoa Alumínio S.A é subsidiária da Alcoa Inc., líder mundial na
produção e transformação do alumínio. Possui 131 mil funcionários em
43 países. No Brasil há 40 anos, conta com mais de 6 mil funcionários.
A companhia é famosa pelo desempenho e capacidade estratégica
em tratar questões ambientais e sociais. Essa busca constante pelo
desenvolvimento sustentável a levou a ser nomeada, pela quarta vez
consecutiva em 2008, uma das empresas mais sustentáveis do mundo,
durante o Fórum Econômico Mundial em Davos, Suíça.
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