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Valor Carreira Melhores práticas de RH fazem
empresa se destacar na pesquisa Aon Hewitt/Valor
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to de 12 novas patentes.
Uma das novidades apresentadas, segundo Schneider, foi a
de um sistema de controle eletrônico embarcado, que permite
ao piloto fazer uma aproximação para pouso mais íngreme do
que o normal — e, assim, diminui o trajeto da aeronave em
baixa altitude sobre áreas urbanas. A ferramenta, resultado de
uma invenção dos engenheiros
Reneu Luiz Andrioli Jr, Fabrício
Reis Caldeira e Lauro Rocha Borges, também reduz o ruído e a
emissão de gases.
O Seti é apenas um dos exemplos que o presidente Frederico
Curado faz questão de citar
quando afirma que o ambiente
corporativo saudável, onde existe o reconhecimento pelo trabalho, é um dos principais fatores
de atração e retenção de talentos para a companhia. “O Brasil
enfrenta um problema de carência de engenheiros, mas a Embraer tem sido privilegiada nesse aspecto. Não temos nenhuma
dificuldade para contratar pessoas e grande parte disso se deve
a esse orgulho de trabalhar com
um produto e uma tecnologia
muito atraentes”, afirma.
Além disso, Curado também
destaca a existência de um plano
de carreira bem estruturado e
uma política de remuneração
competitiva em relação ao mercado. De acordo com o executivo,
uma das principais portas de entrada de engenheiros na Embraer é o Programa de Especialização em Engenharia (PEE), que
forma uma média de cem profissionais por ano. Atualmente, o
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A trajetória profissional do engenheiro chefe da Embraer, Emílio Matsuo, resume bem o sentimento de orgulho que predomina no ambiente da terceira maior
fabricante de jatos regionais do
mundo. “Essa paixão e amor pelo
que a gente faz é o nosso principal diferencial. Poucas empresas
têm em sua organização pessoas
tão comprometidas, capazes e
determinadas quanto a Embraer”, garante o executivo.
No topo da carreira, Matsuo é
considerado pelo diretor-presidente Frederico Fleury Curado
um dos dez melhores engenheiros aeronáuticos do mundo. Em
seu currículo, acumula a experiência de ter participado ativamente de todos os projetos de aeronaves da Embraer, desde o pequeno Turboélice Xingu, na década de 1970, até o maior avião
da história da empresa, o cargueiro KC-390, ainda em fase de
desenvolvimento.
Com 35 anos de organização,
Matsuo, hoje autoridade máxima em conformidade e excelência técnica internamente, diz que
nunca se sentiu e nem agiu como
um empregado, mas como dono
do negócio. “Dessa forma, quero
ver o sucesso da minha empresa e
procuro estar sempre trabalhando para criar produtos e otimizar
processos”, ressalta.
Foi assim, por exemplo, com o
projeto da aeronave turboélice
de treinamento EMB-312 Tucano, um dos maiores sucessos de

vendas da Embraer na área de
Defesa, com mais de 600 unidades produzidas para 13 países.
“Nosso diretor de engenharia, na
época, queria que o Tucano pudesse ser pilotado como um jato,
com apenas um manete. Até então, os turboélices eram operados com três”, lembra. O desafio
foi cumprido com sucesso.
“A gente sente que, de certa
forma, está participando de algo
que vai além dos portões da fábrica e que é muito importante
para o desenvolvimento do país”,
afirma Jackson Schneider, vicepresidente executivo de pessoas
da Embraer. O resultado pôde ser
comprovado ontem, com o
anúncio da empresa como “A Melhor na Gestão de Pessoas de
2012”, prêmio concedido pela revista “Valor Carreira”.
A Embraer foi a grande campeã entre os 30 destaques escolhidos por meio de pesquisa feita pela Aon Hewitt em parceria
com o Valor. Schneider conta,
inclusive, que costuma brincar
com os executivos da empresa
que esse orgulho de estar participando do processo de desenvolvimento de uma tecnologia
extremamente avançada e estratégica para o Brasil é como um
salário adicional.
Isso também ficou bastante
evidente durante o terceiro Seminário Embraer de Tecnologia
e Inovação (Seti), evento interno
criado para reconhecer e compartilhar os trabalhos que contribuem para a evolução da
companhia. A edição mais recente, realizada no início do
mês, registrou o reconhecimen-
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Embraer é a grande
campeã na gestão
de pessoas em 2012

Para Curado, diretor-presidente da Embraer, ambiente corporativo saudável é um dos principais fatores para atrair talentos

programa possui três turmas,
com mais de 160 engenheiros
em treinamento. Desde a primeira turma em 2001, o PEE já formou cerca de 1.200 engenheiros.
Realizado em parceria com
professores do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), ele
oferece o título de mestrado profissional em engenharia aeronáutica, reconhecido pela Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) do Ministério da Educação
(MEC). Estruturado em três fases
com duração de cinco a seis meses cada, o PEE oferece fundamentos de aeronáutica, especialização e projeto do avião.
Como empresa globalizada,
com linhas de manufatura em
quatro países diferentes (Brasil,
Estados Unidos, China e Portugal), o desafio de contratar e reter pessoas tem sido superado
com bastante tranquilidade, segundo o presidente da companhia. “É muito mais fácil para
nós atrair do que perder talen-

tos”, garante. Nos últimos 12
meses, por conta do crescimento
da demanda dos novos projetos,
especialmente na área de Defesa, a Embraer contratou 320 engenheiros — são 4 mil no total
dentre os 18 mil funcionários.
As mulheres engenheiras já representam mais de 12% da força
de trabalho na empresa.
A grande disponibilidade de
mão de obra altamente especializada oriunda do cancelamento
do programa Space Shuttle da
Nasa (Agência Espacial Americana) foi um dos principais fatores
para que a Embraer instalasse em
Melbourne (Flórida), nos Estados
Unidos, uma unidade dedicada à
produção de jatos executivos e
um centro de engenharia e tecnologia. “Conseguimos recrutar
esse pessoal com certa facilidade”, diz Curado. Na fábrica americana trabalham hoje cerca de
1.200 funcionários.
Em Portugal, a questão da
mão de obra também foi determinante para a companhia esco-

lher a instalação de duas novas
fábricas em Évora, na região do
Alentejo, onde vai produzir estruturas de fuselagem e componentes em materiais metálicos e
compósitos. Para atrair a Embraer para essa região, essencialmente agrícola, o Estado e a prefeitura local decidiram, há três
anos, investir pesado na montagem de escolas técnicas, equipadas com laboratórios de última
geração. “Conseguimos contratar cerca de cem funcionários
que se formaram nessas escolas,
que acabaram se tornando um
polo de geração de mão de obra
especializada”.
A Embraer, segundo o executivo, também foi chamada pelo
governo local para opinar na grade curricular dessas instituições.
“Nossa qualificação tende a ser
mais exigente do que a do restante da indústria. Em alguns casos,
como fizemos na China, levamos
o profissional para fazer um estágio ‘on the job training’ na nossa
fábrica no Brasil”, afirma.

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.

RH ganha importância estratégica em época de incertezas
DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Carolina Cortez
De São Paulo
Garantir investimentos em capacitação, desenvolvimento de
lideranças e retenção de talentos
é a melhor estratégia para driblar
o desaquecimento do mercado e
atingir resultados em um ano
marcado pela estagnação econômica. Essa é a avaliação de representantes da área de recursos humanos das empresas eleitas “As
Melhores na Gestão de Pessoas”,
da revista “Valor Carreira”, ouvidos ontem em São Paulo.
Na cerimônia de premiação,
parte deles afirmou que pretende aumentar os investimentos na
área em até 10% em 2013. Outros,
no entanto, dizem que devem
manter o mesmo orçamento deste ano. “As empresas precisam se
ajustar ao atual cenário sem deixar de investir no desenvolvimento dos profissionais. São eles
os principais responsáveis pelo
desempenho das companhias”,
afirma Fábio Nasser Monnerat,
diretor administrativo da Unimed Federação Rio. A corporação ampliou o número de horas
de treinamento dos profissionais, a linha de benefícios e o
programa de seleção interna de
talentos — áreas que serão prioridade no próximo ano.
Segundo Monnerat, a organização tem investido também na integração de práticas de gestão de
pessoas com todas as 20 unidades
abraçadas pela Federação Rio. Desde 2002, os departamentos de RH
das unidades participam de reuniões do grupo Unirh, o que tem
garantido o alinhamento do modelo de gestão de pessoas nas operações de todo o Estado.
Manter a cultura da corporação bem disseminada também é
um dos objetivos da Embracon,
tendo em vista que a empresa se
prepara para a abertura de dez filiais no país. “Estamos investindo
na capacitação e no desenvolvimento das equipes, principalmente das lideranças”, destaca

Executivos afirmaram, em evento realizado ontem, que é preciso continuar investindo na capacitação dos profissionais

As 30 vencedoras

Empresas premiadas na pesquisa Aon Hewitt/Valor 2012
Empresa

Funcionários

100 a 500

1º
2º
3º
4º
5º

Pormade
Zanzini
Cemig Saúde
Unimed Federação Rio
Laboratório Leme

2.001 a
4.000

1º
2º
3º
4º
5º

Embracon
Pfizer
Serasa Experian
Sifco
DPaschoal

501 a
1.000

1º
2º
3º
4º
5º

Copercampos
Sama
Constran
Martin-Brower
Compalead

4.001 a
10.000

1º
2º
3º
4º
5º

Gazin
UTC Engenharia
Nextel
Electrolux
Galvão Engenharia

1.001 a
2.000

1º
2º
3º
4º
5º

Laboratório Sabin
Cielo
Copagaz
Belagrícola
Tecnisa

Mais de
10.000

1º
2º
3º
4º
5º

Embraer
Teleperformance
Lojas Renner
Bradesco
Brasilcenter

Funcionários

Posição

Brenda Donato, gerente de RH da
companhia. Com aquisições realizadas em Belém e Salvador, o Laboratório Sabin também aposta
nessa estratégia para “replicar o
modelo de gestão nas novas unidades”, explica Marly Vidal, superintendente de RH da empresa.
Para Marcelo Munerato, Chief

Operating Officer (COO) da Aon,
engajar os profissionais será o
maior desafio na gestão de pessoas
pra os próximos anos. “O RH tende
a ser mais estratégico e próximo
aos comitês executivos. Questões
como liderança, sucessão e retenção de talentos estão entre as
maiores preocupações dos CEOs

Posição

Empresa

no mundo todo”, diz. Para Lisandra Ambrózio, diretora de RH da
Pfizer Brasil, grande parte desse
processo depende da atuação do
líder. “Ele deve assumir a linha de
frente, reservando ao departamento de RH o papel de suporte na tomada de decisões”, diz.
Ter um bom modelo de avalia-

ção de desempenho e de preparação de sucessores também é
fundamental, segundo Guilherme Cavalieri, diretor de desenvolvimento humano da Serasa
Experian. “Isso torna a empresa
mais competitiva, pois garante o
alinhamento das metas individuais com a estratégia da companhia”. Para traçar um plano de
sucessão mais adequado às demandas da corporação, a Tecnisa
fez uma avaliação, este ano, da
performance de 60 gestores. “Cada um passou por 110 horas de
treinamento, carga parecida
com a de um MBA”, afirma o diretor de RH Marcello Zappia.
Para garantir a retenção de talentos, a Galvão Engenharia planeja, além de elevar investimentos na
capacitação das lideranças, fomentar o programa de trainee em
2013. “Queremos melhorar a seleção de jovens talentos e engajá-los
na companhia, para que eles contribuam com o crescimento em
áreas estratégicas como petróleo e
gás”, diz o diretor de recursos humanos Frank Adriano Balarotti.
Essa também é a estratégia da
Sama, que concentra suas operações de mineração em regiões
afastadas dos centros comerciais.
“É difícil encontrar engenheiros,
técnicos e geólogos para o setor.
Além disso, reter a geração Y tem
sido um desafio”, diz Moacyr de
Melo Júnior, gerente de RH da
companhia. Para solucionar a
questão, a Sama pretende turbinar seus programas de desenvolvimento de carreira focados nos
jovens ingressantes.
Na Pormade, um parque fabril
será desativado para a ampliação
da universidade corporativa. “Vamos elevar as contratações em
2013 e lançar novos produtos. Assim, estamos investindo na oferta
de cursos”, conta Hermine Schreiner, diretora de RH da organização. “O mercado está carente de
profissionais preparados. É melhor formar internamente os talentos que precisamos”, avalia Regina Steinas, diretora de RH da

Martin-Brower. “É preciso desenvolver e reter as pessoas certas,
nas posições certas”, ressalta Clarice Martins da Costa, diretora de
RH das Lojas Renner.
Segundo André Rodrigues Cano, diretor executivo do Bradesco,
o importante é manter o foco no
médio e no longo prazo. “Temas
como desenvolvimento de lideranças, sucessão, atração e retenção de talentos devem ser discutidos de forma permanente nos
RHs, independentemente de crises
ou de ciclos econômicos”, afirma.
Na opinião de Christie Ballerini,
gerente de desenvolvimento humano da DPaschoal, o RH tem um
papel fundamental em períodos
de estagnação econômica. “Ele deve intensificar a parceria com os
gestores e o desenvolvimento de
pessoas”. Com o intuito de melhorar os processos internos e cortar
custos, a Copagaz tem fortalecido
seu departamento de recursos humanos. “Estamos capacitando esses profissionais para internalizar
os processos de coaching, mentoring e gestão de lideranças”, conta
Beatriz Nunes, supervisora de RH.
“Quando o quadro está engajado e se sente dono do negócio,
existe uma grande adesão às metas, inclusive em fases de redução
de gastos”, defende Cláudio Hartmann, diretor vice-presidente da
Copercampos. Justamente em
tempos de crise, é crucial ter um time preparado e comprometido
com a organização, afirma Américo Figueiredo, vice-presidente de
RH da Nextel. “Esperar que resultados excepcionais aconteçam, sem
o investimento inteligente na gestão das pessoas, é um risco ainda
maior em tempos de dificuldade”,
diz. “O mercado já entendeu que
são as pessoas que fazem a diferença nas corporações”, diz Paulo César Vasques, presidente do conselho da Teleperformance Brasil.

valor.com.br
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