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O boom que se vive na Espanha nos últimos tempos permitiu um forte crescimento da 
multinacional de elevadores Schindler, que desde 1995 tem tido de incorporar em nosso país 
cerca de 300 profissionais por ano para responder às necessidades do negócio.  
 
Além do mercado residencial, a empresa tem participado de alguns dos projetos emblemáticos 
destes anos, como o T4 do aeroporto de Barajas, a Torre Iberdrola, em Bilbao, e as torres da 
Plaza de Castilla em Madri. Têm sido anos complicados para os responsáveis dos recursos 
humanos da companhia com sede na Suíça, que têm trabalhado, e muito, a imaginação para 
fazer frente à alta rotatividade que tem caracterizado o setor e serem capazes de detectar e 
atrair estes trabalhadores, incluindo aqueles que estão além das fronteiras espanholas.  
 
Como muitas outras empresas vinculadas à construção, a Schindler Espanha cruzou o oceano 
para selecionar trabalhadores na Colômbia e Peru (44 contratações procedentes destes países 
em 2008). A maioria das incorporações na companhia respondem a um perfil técnico com 
formação profissional que escasseia desde muito tempo em nosso país. Quase três quartos da 
planta desta companhia na Espanha são compostos de operários técnicos em montagem e 
manutenção de elevadores.  
 
"Este contexto tem marcado em grande medida nossa estratégia de recursos humanos e de 
formação. As escolas de formação profissional transmitem conhecimentos, mas não ensinam a 
ser um profissional", explica Alejandra López-Baisson, diretora de planejamento e 
desenvolvimento.  
 
Assim, a companhia decidiu pôr em ação seu próprio centro de formação em montagem de 
elevadores, situado junto à fabrica instalada em Zaragoza. Mais de 12 mil metros quadrados 
dedicados à formação, onde se treina, durante 160 horas cada um dos novos empregados 
técnicos que chegam à empresa durante seu primeiro mês.  
 
Depois, continuam esta formação prática com mais 160 horas na própria empresa, tornando-
se um montador experiente que faz as vezes de supervisor. David Porta, chefe de formação da 
companhia, estima que são necessários "entre 12 e 18 meses para que um profissional deste 
tipo alcance um nível suficiente de qualidade e eficiência".  
 
Todos começam como montadores e os melhores, anos depois, passam para a atividade de 
manutenção, que é onde reside grande parte do negócio destas companhias, atividade muito 
mais estável que a de montagem, que depende de forma mais direta da atividade de 
construção. Isto permite que, apesar da crise no setor, esta afete menos os negócios da 
empresa. "Os efeitos serão notados durante todo o ano que vem", prevê Porta.  
 
Esta multinacional também colocou em prática, em nível mundial, um programa de formação 
para gerenciar os melhores talentos da casa. Do Schindler Career Development Program 
(SCDP) (Programa de Desenvolvimento de Carreiras da Schindler) participam os melhores 
recém-titulados que se incorporam à companhia e aqueles empregados juniores que começam 
a despontar.  
 
Eles se formam durante seis anos para se transformarem nos executivos de amanhã, no caso 
das novas contratações, e em quatro para aqueles que já trabalham na companhia. Durante 
esse tempo têm um mentor que pertence ao conselho diretor da empresa e recebem formação 
presencial em habilidades e diferentes aspectos da gestão empresarial, têm de passar por toda 
a rede operacional da firma, independentemente do departamento do qual procedam, e devem 
trabalhar também durante dois anos em um país diferente do seu país de origem. Do 
programa participa a nata da corporação em todo o mundo. Atualmente, nove empregados da 
filial espanhola fazem parte do SCDP.  
 
O último passo no objetivo da Schindler em transformar-se em um empregador de referência 
capaz de atrair e reter os melhores profissionais é a comunicação. Nos últimos anos a 



organização mundial da corporação mudou, todos os processos internos mudaram e se tem 
experimentado um forte incremento das vendas e do negócio.  
 
Por isso, a direção da companhia quer agora se voltar para as pessoas. López-Baisson destaca: 
"queremos melhorar o desempenho da companhia, melhorar o orgulho de pertencer ao seu 
quadro de funcionários e a satisfação dos empregados, assim como transmitir nossa cultura".  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 21 e 22 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C11. 
 


