mente nas nossas discussões é que eu não preciso
ser o gestor do Museu para usá-lo como ferramenta
de cultura e sustentabilidade, então, estamos colocando um diretor específico para cuidar do Museu
e alinhar a prática de governança. Mas eu continuo
usando o Museu como uma peça de resgate e
formação cultural. Nós temos, aqui na
T A M , uma prática que vem
desde a época do Comandante Rolim, que é: com toda a
turma que se forma, o que
leva cerca de 90 dias, há um
ritual de formatura. E neste
ano nós começamos a usar
o Museu para contar a história da TAM para a tripulação nova que entra na
companhia.

Você se
reporta diretamente
ao presidente?
Eu me reporto ao Líbano Barroso,
presidente da TAM, sim.

E v o c ê faz
parte do C o m i t ê
de RH?
Sim, faço
parte do c o m i t ê , que
hoje tem dois conselheiros, um é o controlador, que é a Maria Claudia Amaro, que é presi-

dente do conselho da TAM; o conselheiro independente,

da empresa, é um plano de três anos, porque quando se

Alexandre Silva, que é uma referência no país e foi presi-

trata de cultura, você não faz isso em três meses. Então, eu

dente da GE no Brasil; o Líbano, que é o presidente; o

tenho um plano de RH com quatro prioridades.

Marco Bolonha, que é o presidente da Holding TAM; e eu,
como vice-presidente de RH. Então, os assuntos estratégi-

E quais s ã o essas prioridades?

cos de R H , que devem ser aprovados em Conselhos de

A primeira é o RH apoiando a otimização ope-

Administração, são reportados no Comitê de RH. Por exem-

racional da empresa, trazendo aqui o conceito de meritocra-

plo, remuneração de executivos é um assunto de aprovação

cia, uma cultura de gestão eficiente de custos, visando de

e deliberação de conselho, o R H , o management, que

fato à melhoria operacional. A segunda prioridade é ter um

propõe ao Comitê de RH, que aprova em Conselho. Agora,

ambiente que propicie ser uma das melhores empresas

existem outros assuntos que são específicos do manage-

para se trabalhar no país. Para quê? Para reduzir o turnover.

ment que nem são levados ao Comitê de RH. Tudo está em

Eu quero que as pessoas se sintam felizes na companhia. Eu

linha com as boas práticas de go-

quero que o mercado reconheça

vernança.

isso e que as pessoas queiram trabalhar na TAM. Isso só se consegue

E hoje, quais são seus
principais desafios à frente
da área de RH da TAM?

com políticas estruturadas, com
processos de gestão de clima estruturado, com a preparação da lide-

Vamos lembrar: em

rança. Com o crescimento acelera-

2000 a TAM era um quinto do que

do que a TAM teve, ela não teve

ela é hoje. Era uma empresa de 6

tempo de formar os melhores

mil empregados, tinha cerca de 60

gerentes e diretores. E uma lide-

aeronaves, transportava cerca de 6

rança mais bem preparada propor-

milhões de passageiros e, nove

ciona um melhor ambiente para se

anos depois, se tornou uma empre-

trabalhar. Outra coisa que é impor-

sa de 25 mil funcionários, líder do

tante aqui é implantar instrumen-

mercado doméstico, líder absoluta

tos que fomentem a cultura de

em rotas internacionais e 175

compliance e gestão de risco mini-

aeronaves. Uma empresa muito

mizada com foco em segurança to-

mais complexa do que era em

tal. Eu sou uma companhia aérea,

2000. E esse crescimento acelerado

eu tenho que ser uma referência

se deu por uma série de razões, por

em segurança,e segurança em to-

muita competência da TAM e por

dos os aspectos, não só de voo. Se-

incompetência até dos concorrentes. A morte da VARIG,

gurança de voo não tem o que discutir, e a TAM ainda tem

por exemplo, foi algo que fez cair no colo da TAM um mer-

muita ênfase nisso. Nós temos uma gerência sênior aqui, de

cado gigante e a TAM foi muito competente em abraçar esse

segurança, que analisa voo a voo todas as operações e pro-

mercado que estava aí. Só que, dez anos depois, tem as

cedimentos. Eu quero isso, então, para a segurança do tra-

dores do crescimento acelerado. Então, do ponto de vista

balho, para as aplicações das políticas. Se eu tenho uma po-

operacional, a TAM é uma referência, porém em processos

lítica de gestão de pessoas, eu tenho que assegurar que essa

de gestão, e em RH não é diferente, a TAM teve que crescer

política esteja sendo cumprida, porque caso ela não esteja,

muito rápido e deixou em segundo plano as ferramentas e

eu tenho um risco operacional. Então, é conscientizar a es-

instrumentos de RH. Como o ritmo de crescimento vai con-

trutura em relação a isso e fazer do RH um agente de trans-

tinuar existindo, porém numa velocidade menor, a gente

formação e desenvolvimento de lideranças com foco global.

tem que acelerar a estruturação de políticas e processos de

Eu sou uma companhia global. Isso aqui é uma questão críti-

gestão que organizem a gestão de recursos humanos. En-

ca para toda a multinacional brasileira. Isso eu pude ver

tão, eu tenho um plano que foi validado nos diversos níveis

como consultor ao trabalhar para a Gerdau, Votorantim,

Odebrecht, Vale. A empresa brasileira é muito forte, mas
quando ela vai para o exterior, não sabe ser multinacional no
exterior, ela exporta as práticas do Brasil sem respeitar a cul-

Como vocês do RH lidam com
situações de crise, como um acidente
aéreo, por exemplo?

tura local. Está errado. E isso acontece inúmeras vezes, e a

Existe um protocolo que não é nem do RH, é

TAM não é diferente. Então, nós estamos preparando a

um programa pilotado pela área de safeting, então, é o

empresa para ter uma cabeça de multinacional. Eu gero 25

presidente da empresa, obviamente o RH está muito liga-

projetos que vão entregar essas quatro prioridades aqui.

do a isso, mas ele deixa de ser uma atuação do RH, para ser
da empresa. Mas existe um protocolo muito bem definido

Quantas pessoas fazem parte da sua equipe
de RH hoje?

para isso. A gente dá todo o suporte para as famílias das
vítimas, não só passageiros, mas também funcionários.

São 300 pessoas ao todo. Porque eu não

Existe acompanhamento psicológico, suporte financeiro

respondo só por RH, mas também por sustentabilidade,

em muitos casos, ou seja, existe todo um apoio e suporte

m e i o a m b i e n t e , s a ú d e e segu-

da empresa estruturado para uma

rança. Então, se eu for separar só o

situação como essa. Não vivi uma

RH, entre o estratégico e o opera-

situação como essa aqui e espero

cional, a gente está falando de 150

não viver.

pessoas.

Hoje se fala muito
de a p a g ã o de talentos
e a falta de pilotos
no mercado. Como
vocês têm vivido isso?

O que você
destacaria como a ç ã o
de RH na TAM?
Nós estamos desenvolvendo um programa de "Pre-

O crescimento da

venção de Drogas", e ele tem a ver

economia brasileira e o crescimen-

com segurança de voo. Então, nós

to da aviação têm significado um

vamos começar a fazer com que

problema sério não só para a for-

10096 dos candidatos façam testes

mação de tripulação técnica ou de

toxicológicos, e a partir de 2011,

cabine, mas a TAM tem uma van-

nós vamos começar a fazer testes

tagem por ser líder do mercado e

por amostragem. Até 2013, ano em

ser uma empresa que trata bem

que 100% da nossa população será

seus empregados. Por isso a gente,

analisada, evitando que cargos críti-

nesta área, não tem dificuldades

cos para a aviação, por exemplo um

não. A gente forma. O meu turno-

piloto, seja usuário ou dependente químico, pois isso é um

ver em tripulação é muito baixo. Em algumas outras áreas,

risco a segurança de voo. E nós vamos retirar essa pessoa da

por exemplo, linha de frente de aeroporto, é mais complica-

atividade, mas, mais do que isso, vamos apoiá-la na supe-

do, porque aí eu não concorro só com companhias aéreas,

ração dessa dependência. Isso tem a ver com segurança e

concorro com o varejo de uma forma geral. E o que é inte-

promoção do bem-estar. Essa é uma atividade que ganhou

ressante é que como eu formo e tenho um processo de re-

força, mas que ainda está em processo de aprovação, ainda

crutamento e seleção estritamente rigoroso, eu acabo viran-

não foi 100% aprovada pela ANAC, mas em breve será. Nos

do formador de mão de obra para o mercado. Qual seria a

EUA, por exemplo, já é obrigatório, mas no Brasil, existia

alternativa? Aumentar salário? Se eu fizer isso, inviabilizo o

uma questão trabalhista que nos impedia de fazer testes nos

custo, então, por aí vem uma necessidade, e aí vem essa

empregados ativos, apenas para os novos. Então, agora a

questão que eu disse de ser uma das melhores para se tra-

gente consegue, até como líder de mercado, influenciar isso

balhar. Porque quero que as pessoas queiram trabalhar na

e vamos implantar essa ação, que é muito positiva para a

TAM, não só pela questão financeira, mas pelo pacote de

sociedade brasileira.

benefícios, pelo ambiente saudável de trabalho.
Fonte: Profissional & Negócios, São Paulo, ano 14, n. 148, p. 8-11, out. 2010.

