
Um caso 
de amor

Ser líder é estar 
onde as coisas 
acontecem

por Luiz Gallo

Formado pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Funda-
ção Getúlio Vargas (EAESP/FGV), em 1972, e com um MBA pelo International 
Management Development Institute (IMD), na Suíça, o administrador Franklin 
Lee Feder, presidente da Alcoa América Latina e Caribe e vice-presidente da 
Alcoa Inc., foi homenageado pelo Conselho Regional de Administração de 
São Paulo com a entrega do título “Administrador Destaque”, em reconheci-
mento às ações no desenvolvimento da profissão. Ele creditou à homenagem 
aos ensinamentos recebidos da escola paulista, ao trabalho desenvolvido pelo 
CRA-SP, a partir da regulamentação da profissão, e ao amor que tem pela 
empresa que comanda. Responsável por liderar os negócios e os projetos da 
companhia na América do Sul, além de trabalhar bem próximo ao governo 
e às comunidades para aprimorar o seu perfil institucional no País, Franklin 
tem uma longa associação com a Alcoa, onde começou a trabalhar, em 1990, 
como diretor de Planejamento Corporativo. “Na verdade, essa ligação teve 
início em 1979, quando o então presidente, Alain Belda, convidou-me para 
prestar um trabalho de consultoria. A partir daí, foram outros tantos que 
culminaram num caso de amor que já dura 30 anos”. Em 1994, tornou-se o 
diretor financeiro para a América Latina. De 1999 a 2004, trabalhou na Alcoa 
americana, primeiro na área de Fusões & Aquisições em Pittsburgh, e depois, 
a partir de 2001, em Nova Iorque –sua cidade natal. Sim, ele veio para o Brasil 
quando tinha quatro anos- na área de Planejamento & Análise Financeira Glo-
bal. No final de 2004, assumiu a liderança das operações na América Latina, 
que agregou, em 2007, as operações no Caribe, principalmente na Jamaica e 
Suriname. “Recebi o bastão para liderar uma empresa que preza por valores 
como ética, responsabilidade social e ambiental, integridade, sustentabilida-
de”, ressaltou, ao agradecer a Belda. “Fora meu pai, foi a pessoa com quem 
mais aprendi. Ele me ensinou, por exemplo, que ser líder não é ficar no es-
critório tomando decisões, mas estar presente onde as coisas acontecem”, 
frisou. Antes de receber a homenagem do CRA-SP, concedeu entrevista à 
Revista Administrador Profissional. Confira os principais trechos:

Adm. Franklin Lee Feder 
é registrado no CRA-SP 

pelo nº 14144

Revista Administrador Profis-
sional: Como o senhor classifica 
a sua administração na unidade 
brasileira da Alcoa? 

Franklin Lee Feder: Há quase 50 
anos no Brasil, a Alcoa se carac-
teriza por uma administração de 
ponta, ao reunir valores e visão es-
tratégica explícita, fundamentada 

em excelência operacional aliada 
a uma organização baseada em 
meritocracia.  O principal respon-
sável por isso é Alain Belda, que 
assumiu a   empresa no País, em 
1979, e chegou à posição de chair-
man (presidente do Conselho de 
Administração) e presidente da 
Alcoa mundial, no final da década 
de 1990. Ele fez da Alcoa uma ver-
dadeira escola de Administração, 
pois aqui e no exterior existem um 
grande número de lideranças for-
madas na unidade brasileira. A 
mim foi passado um bastão de 
enorme qualidade e o desafio de 
entregá-lo ao meu sucessor com 
um patamar de excelência su-

perior ao que recebi. Nos seis anos 
em que estou na liderança, alavan-
cada pelo crescimento do Brasil, é 
claro, reforçamos nossos pilares na 
forma de uma megamina de bau-
xita na Amazônia, na implantação 
de duas hidrelétricas, na maior ex-
pansão de uma refinaria de alumí-
nio no mundo, em São Luís, MA, e 
na modernização de diversas uni-
dades fabris de produtos primários 
e de transformados de alumínio. 
Minha maior satisfação é saber que 
isso foi realizado por uma equipe 
de 7.500 alcoanos, que, ao exerce-
rem os valores da companhia, de-
sempenharam o papel de cidadãos 
do Brasil e do mundo.

RAP: As decisões administra-
tivas seguem orientações da 
matriz ou são desenvolvidas con-
forme as necessidades locais?

Feder: Seguem uma política 
global, mas cada região tem a 
flexibilidade para adequá-las às 
necessidades locais.  Em geral, as 
políticas são desenvolvidas com a 
participação ativa de representan-
tes locais, conforme o caso.  Eu 
diria que a Alcoa é uma organi-
zação bem mais descentralizada 
do que a média das corporações 
globais.

RAP: Como é comandar mais 
de 7,5 mil funcionários e como o 
senhor os classifica?  

Feder: É uma ‘baita’ responsa-
bilidade porque não são apenas 
7.500 pessoas, mas também suas 
famílias e as comunidades onde 
operamos.  São também os nossos 
clientes e fornecedores. Tenho a 
vantagem de ser um líder herdeiro 
de alcoanos,  que estão entre os 
mais dedicados, criativos e pro-
dutivos do mundo e que sentem 
orgulho da empresa. Tenho uma 
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O administrador brasileiro é 
criativo, inovador e flexível 

na concepção de alternativas, 
e superdisciplinado na execução”

equipe de qualidade inigualável, 
pois sozinho o presidente não faz 
nada. Paul O’Neill, ex-chairman 
e CEO da Alcoa, disse-me que o 
verdadeiro líder tem apenas três 
papéis: apontar a direção, sair 
da frente e aplaudir os liderados 
à medida que atingem os objeti-
vos. Isso é simples e, ao mesmo 
tempo, complexo, tanto que, nas 
pesquisas globais para medir o 
engajamento e satisfação dos fun-
cionários, os brasileiros sempre se 
destacam entre os mais compro-
metidos. Isso faz a diferença.

RAP: Que qualidades o senhor en-
xerga no administrador brasileiro?

Feder: Criativo, inovador e 
flexível na concepção de alter-
nativas, e superdisciplinado, na 
execução. Indubitavelmente, a 
história brasileira de inflação ele-
vada, os altos e baixos na eco-
nomia nas últimas décadas e os 
excelentes estabelecimentos de 
ensino superior contribuíram para 
a formação de lideranças com es-
sas características.

RAP: Quanto a Alcoa investiu 
no País nos últimos anos e qual o 
montante previsto para 2010?

Feder: Cerca de R$5,2 bilhões, 
mas, se incluirmos os investi-
mentos de parceiros nos empre-
endimentos em que Alcoa possui 
sócios, totaliza mais de R$ 11 bi-
lhões.  Para este ano, deverão ser 
mais de R$ 1 bilhão. O destino? 
Principalmente mineração de bau-
xita e geração de energia.

RAP: O que a unidade brasileira 
tem feito para que a Alcoa seja 
considerada uma das empresas 
mais sustentáveis do mundo?

Feder: Ao chegar no Brasil, na 
década de 1960, foram estabeleci-

das diretrizes que acabaram cons-
tituindo os pilares do que hoje 
rotulamos de sustentabilidade. 
Por exemplo: a meta principal é o 
retorno da vegetação de áreas mi-
neradas às condições originais; os 
padrões de emissão de efluentes 
têm de seguir os níveis mundiais e 
requisitos legais mais exigentes. E 
mais: a minimização do uso da água 
é sinônimo de excelência ambiental. 
Ao longo desse período, também 
agregamos políticas de responsa-
bilidade ambiental, principalmente 
quando da implantação de usinas 
hidrelétricas e de uma megamina 
de bauxita, em Juriti, no Pará. 

RAP: Como a Alcoa contribui 
para melhorar a qualidade de 
vida das comunidades que circun-
dam suas instalações?

Feder: Costumo dizer que 
quase tudo que fazemos no 
Brasil pode ser visto no Goo-
gle Earth, ou seja, nossas ope-
rações possuem uma pegada 
grande e importante. Ao se 
implantar uma mineração, uma 
hidrelétrica ou uma unidade de 
refino e de redução, a comuni-
dade acaba sentindo a nossa 
presença. E isso se dá em várias 
dimensões. Capacitamos as pes-
soas por meio de programas de 

treinamento e desenvolvimento, 
oferecemos empregos desafia-
dores e reais perspectivas de 
carreira e investimos nas co-
munidades, seja em ativos, seja 
em pessoas, através do Instituto 
Alcoa e da Alcoa Foundation. 
Os representantes das comuni-
dades participam dos Conselhos 
Regionais no estabelecimento 
de diretrizes e prioridades para 
investimentos a elas destina-
das. Também agimos como ca-
talisadores para que o Estado 
assuma seu papel nas áreas de 
Educação e Saúde. O que me 
faz sentir orgulhoso é que, por 

RAP: Qual a participação dos 
funcionários nos processos de 
inovação da empresa? 

Feder: Fundamental.  A partir do 
exemplo de empresas japonesas nos 
anos 1960 e 1970, implantamos um 
programa de ideias e sugestões em 
todas as nossas unidades. Em me-
ados da última década, passamos a 
praticar o Lean Manufacturing, que 
posiciona o funcionário como mola 
propulsora de todo esse avanço. 
Aperfeiçoamos esse sistema, que 
hoje possui o rótulo de ABS (Al-
coa Business System). Nos últimos 
anos, elevamos o patamar da ino-
vação, por meio da criação de áreas 

terial de transporte, para citar ape-
nas duas. Patrocina ainda o “Prêmio 
Alcoa de Inovação em Alumínio”, 
que visa incentivar estudantes e 
profissionais a pensar em aplicações 
inovadoras em alumínio. 

RAP: Onde a Alcoa pretende 
estar daqui a cinco anos?

Feder: Nossa visão é ser a me-
lhor empresa do mundo e assim 
percebida pelos nossos clientes, 
funcionários, fornecedores e comu-
nidades. Alcançaremos esse obje-
tivo em cinco anos? Provavelmente 
não, mas isso não quer dizer que os 
60 mil alcoanos, ao acordarem to-
dos os dias, não estarão dispostos 
para atingir esse objetivo. 

RAP: Como a empresa brasi-
leira é vista pela matriz?

Feder: Ela é percebida como 
componente importante do sis-
tema global. Basta dizer que apro-
ximadamente um quinto dos ativos 
da companhia estão aqui. Temos 
uma enorme responsabilidade em 
gerir esses ativos para atender aos 
anseios dos stakeholders (público 
com o qual a empresa se relaciona) 
e proporcionar também à matriz 
oportunidades de crescimento 
sustentáveis. Dispomos ainda de 
uma extensa gama de talentos, 
aptos a conquistar ainda mais 
o respeito da matriz. 

Adm. Franklin Lee Feder, homenageado pelo CRA-SP 
com a entrega do título “Administrador Destaque”

meio do Instituto, incentivamos 
funcionários e familiares, forne-
cedores e clientes, a exercerem 
o papel de cidadão, com o tra-
balho voluntário, participação 
que pode ser vista acima de 
90% em algumas operações. 

especializadas e dedicadas, além 
de ferramentas que capturam ideias 
e asseguram que sejam transfor-
madas em caixa.  No Brasil, a Al-
coa assumiu papel de destaque no 
desenvolvimento de inovações nas 
áreas da construção civil e de ma-
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Text Box
Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 33, n. 289, p. 24-27, jul. 2010.




