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Es p e c i a l

Valor Carreira Melhores práticas de RH fazem
empresa se destacar na pesquisa Aon Hewitt/Valor

Embraer é a grande
campeã na gestão
de pessoas em 2012

ANA PAULA PAIVA/VALOR

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

Virgínia Silveira
De São José dos Campos,
para o Valor

A trajetória profissional do en-
genheiro chefe da Embraer, Emí-
lio Matsuo, resume bem o senti-
mento de orgulho que predomi-
na no ambiente da terceira maior
fabricante de jatos regionais do
mundo. “Essa paixão e amor pelo
que a gente faz é o nosso princi-
pal diferencial. Poucas empresas
têm em sua organização pessoas
tão comprometidas, capazes e
determinadas quanto a Em -
braer ”, garante o executivo.

No topo da carreira, Matsuo é
considerado pelo diretor-presi-
dente Frederico Fleury Curado
um dos dez melhores engenhei-
ros aeronáuticos do mundo. Em
seu currículo, acumula a expe-
riência de ter participado ativa-
mente de todos os projetos de ae-
ronaves da Embraer, desde o pe-
queno Turboélice Xingu, na dé-
cada de 1970, até o maior avião
da história da empresa, o car-
gueiro KC-390, ainda em fase de
d e s e nv o l v i m e n t o.

Com 35 anos de organização,
Matsuo, hoje autoridade máxi-
ma em conformidade e excelên-
cia 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 trabalhan-
do para criar produtos e otimizar
processos”, ressalta.

Foi assim, por exemplo, com o
projeto da aeronave turboélice
de treinamento EMB-312 Tuca-
no, um dos maiores sucessos de

vendas da Embraer na área de
Defesa, com mais de 600 unida-
des produzidas para 13 países.
“Nosso diretor de engenharia, na
época, queria que o Tucano pu-
desse ser pilotado como um jato,
com apenas um manete. Até en-
tão, os turboélices eram opera-
dos 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 fá-
brica e que é muito importante
para o desenvolvimento do país”,
afirma Jackson Schneider, vice-
presidente executivo de pessoas
da Embraer. O resultado pôde ser
comprovado ontem, com o
anúncio da empresa como “A Me-
lhor na Gestão de Pessoas de
2012”, prêmio concedido pela re-
vista “Valor Carreira”.

A Embraer foi a grande cam-
peã entre os 30 destaques esco-
lhidos por meio de pesquisa fei-
ta pela Aon Hewitt em parceria
com o Va l o r . Schneider conta,
inclusive, que costuma brincar
com os executivos da empresa
que esse orgulho de estar parti-
cipando do processo de desen-
volvimento de uma tecnologia
extremamente avançada e estra-
tégica para o Brasil é como um
salário adicional.

Isso também ficou bastante
evidente durante o terceiro Se-
minário Embraer de Tecnologia
e Inovação (Seti), evento interno
criado para reconhecer e com-
partilhar os trabalhos que con-
tribuem para a evolução da
companhia. A edição mais re-
cente, realizada no início do
mês, registrou o reconhecimen-

to de 12 novas patentes.
Uma das novidades apresen-

tadas, segundo Schneider, foi a
de um sistema de controle ele-
trônico embarcado, que permite
ao piloto fazer uma aproxima-
ção para pouso mais íngreme do
que o normal — e, assim, dimi-
nui o trajeto da aeronave em
baixa altitude sobre áreas urba-
nas. A ferramenta, resultado de
uma invenção dos engenheiros
Reneu Luiz Andrioli Jr, Fabrício
Reis Caldeira e Lauro Rocha Bor-
ges, também reduz o ruído e a
emissão de gases.

O Seti é apenas um dos exem-
plos que o presidente Frederico
Curado faz questão de citar
quando afirma que o ambiente
corporativo saudável, onde exis-
te o reconhecimento pelo traba-
lho, é um dos principais fatores
de atração e retenção de talen-
tos para a companhia. “O Brasil
enfrenta um problema de carên-
cia de engenheiros, mas a Em-
braer tem sido privilegiada nes-
se aspecto. Não temos nenhuma
dificuldade para contratar pes-
soas 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 mer-
cado. De acordo com o executivo,
uma das principais portas de en-
trada de engenheiros na Em-
braer é o Programa de Especiali-
zação em Engenharia (PEE), que
forma uma média de cem profis-
sionais por ano. Atualmente, o

programa possui três turmas,
com mais de 160 engenheiros
em treinamento. Desde a primei-
ra turma em 2001, o PEE já for-
mou cerca de 1.200 engenheiros.

Realizado em parceria com
professores do Instituto Tecnoló-
gico de Aeronáutica (ITA), ele
oferece o título de mestrado pro-
fissional em engenharia aero-
náutica, reconhecido pela Capes
(Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior) do Ministério da Educação
(MEC). Estruturado em três fases
com duração de cinco a seis me-
ses cada, o PEE oferece funda-
mentos de aeronáutica, especia-
lização e projeto do avião.

Como empresa globalizada,
com linhas de manufatura em
quatro países diferentes (Brasil,
Estados Unidos, China e Portu-
gal), o desafio de contratar e re-
ter pessoas tem sido superado
com bastante tranquilidade, se-
gundo o presidente da compa-
nhia. “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 Defe-
sa, a Embraer contratou 320 en-
genheiros — são 4 mil no total
dentre os 18 mil funcionários.
As mulheres engenheiras já re-
presentam mais de 12% da força
de trabalho na empresa.

A grande disponibilidade de
mão de obra altamente especiali-
zada oriunda do cancelamento
do programa Space Shuttle da
Nasa (Agência Espacial America-
na) 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 tec-
nologia. “Conseguimos recrutar
esse pessoal com certa facilida-
d e”, diz Curado. Na fábrica ame-
ricana trabalham hoje cerca de
1.200 funcionários.

Em Portugal, a questão da
mão de obra também foi deter-
minante para a companhia esco-

lher a instalação de duas novas
fábricas em Évora, na região do
Alentejo, onde vai produzir es-
truturas de fuselagem e compo-
nentes em materiais metálicos e
compósitos. Para atrair a Em-
braer para essa região, essencial-
mente agrícola, o Estado e a pre-
feitura local decidiram, há três
anos, investir pesado na monta-
gem de escolas técnicas, equipa-
das com laboratórios de última
geração. “Conseguimos contra-
tar cerca de cem funcionários
que se formaram nessas escolas,
que acabaram se tornando um
polo de geração de mão de obra
e s p e c i a l i z a d a”.

A Embraer, segundo o executi-
vo, também foi chamada pelo
governo local para opinar na gra-
de curricular dessas instituições.
“Nossa qualificação tende a ser
mais exigente do que a do restan-
te da indústria. Em alguns casos,
como fizemos na China, levamos
o profissional para fazer um está-
gio ‘on the job training’ na nossa
fábrica no Brasil”, afirma.

RH ganha importância estratégica em época de incertezas
Carolina Cortez
De São Paulo

Garantir investimentos em ca-
pacitação, 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 econô-
mica. Essa é a avaliação de repre-
sentantes da área de recursos hu-
manos das empresas eleitas “As
Melhores na Gestão de Pessoas”,
da revista “Valor Carreira”, ouvi-
dos ontem em São Paulo.

Na cerimônia de premiação,
parte deles afirmou que preten-
de aumentar os investimentos na
área em até 10% em 2013. Outros,
no entanto, dizem que devem
manter o mesmo orçamento des-
te ano. “As empresas precisam se
ajustar ao atual cenário sem dei-
xar de investir no desenvolvi-
mento dos profissionais. São eles
os principais responsáveis pelo
desempenho das companhias”,
afirma Fábio Nasser Monnerat,
diretor administrativo da Uni -
med Federação Rio. A corpora-
ção ampliou o número de horas
de treinamento dos profissio-
nais, a linha de benefícios e o
programa de seleção interna de
talentos — áreas que serão priori-
dade no próximo ano.

Segundo Monnerat, a organiza-
ção tem investido também na inte-
gração de práticas de gestão de
pessoas com todas as 20 unidades
abraçadas pela Federação Rio. Des-
de 2002, os departamentos de RH
das unidades participam de reu-
niões do grupo Unirh, o que tem
garantido o alinhamento do mo-
delo de gestão de pessoas nas ope-
rações de todo o Estado.

Manter a cultura da corpora-
ção bem disseminada também é
um dos objetivos da Embracon,
tendo em vista que a empresa se
prepara para a abertura de dez fi-
liais no país. “Estamos investindo
na capacitação e no desenvolvi-
mento das equipes, principal-
mente das lideranças”, destaca

Brenda Donato, gerente de RH da
companhia. Com aquisições rea-
lizadas em Belém e Salvador, o La-
boratório Sabin também aposta
nessa estratégia para “replicar o
modelo de gestão nas novas uni-
dades”, explica Marly Vidal, supe-
rintendente de RH da empresa.

Para Marcelo Munerato, Chief

Empresa

Pormade
Zanzini
Cemig Saúde
Unimed Federação Rio
Laboratório Leme

Copercampos
Sama
Constran
Martin-Brower
Compalead

Laboratório Sabin
Cielo
Copagaz
Belagrícola
Tecnisa

Posição

1º
2º
3º
4º
5º

1º
2º
3º
4º
5º

1º
2º
3º
4º
5º

Funcionários

100 a 500

501 a 
1.000

1.001 a 
2.000

As 30 vencedoras
Empresas premiadas na pesquisa Aon Hewitt/Valor 2012

Empresa

Embracon
Pfizer
Serasa Experian
Sifco
DPaschoal

Gazin
UTC Engenharia
Nextel
Electrolux
Galvão Engenharia

Embraer
Teleperformance
Lojas Renner
Bradesco
Brasilcenter

Posição

1º
2º
3º
4º
5º 

1º
2º
3º
4º
5º

1º
2º
3º
4º
5º

Funcionários

2.001 a 
4.000

4.001 a 
10.000

Mais de 
10.000

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

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

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 reten-
ção de talentos estão entre as
maiores preocupações dos CEOs

no mundo todo”, diz. Para Lisan-
dra 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 departamen-
to de RH o papel de suporte na to-
mada de decisões”, diz.

Ter um bom modelo de avalia-

ção de desempenho e de prepa-
ração de sucessores também é
fundamental, segundo Guilher-
me Cavalieri, diretor de desen-
volvimento humano da Serasa
Experian. “Isso torna a empresa
mais competitiva, pois garante o
alinhamento das metas indivi-
duais com a estratégia da compa-
n h i a”. Para traçar um plano de
sucessão mais adequado às de-
mandas da corporação, a Te c n i s a
fez uma avaliação, este ano, da
performance de 60 gestores. “Ca -
da um passou por 110 horas de
treinamento, carga parecida
com a de um MBA”, afirma o dire-
tor de RH Marcello Zappia.

Para garantir a retenção de ta-
lentos, a Galvão Engenharia plane -
ja, além de elevar investimentos na
capacitação das lideranças, fo-
mentar o programa de trainee em
2013. “Queremos melhorar a sele-
ção de jovens talentos e engajá-los
na companhia, para que eles con-
tribuam com o crescimento em
áreas estratégicas como petróleo e
gás”, diz o diretor de recursos hu-
manos Frank Adriano Balarotti.

Essa também é a estratégia da
Sama, que concentra suas opera-
ções 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 turbi-
nar seus programas de desenvol-
vimento de carreira focados nos
jovens ingressantes.

Na Po r m a d e , um parque fabril
será desativado para a ampliação
da universidade corporativa. “Va -
mos elevar as contratações em
2013 e lançar novos produtos. As-
sim, estamos investindo na oferta
de cursos”, conta Hermine Schrei-
ner, diretora de RH da organiza-
ção. “O mercado está carente de
profissionais preparados. É me-
lhor formar internamente os ta-
lentos que precisamos”, avalia Re-
gina Steinas, diretora de RH da

M a r t i n - B r o w e r. “É preciso desen-
volver e reter as pessoas certas,
nas posições certas”, ressalta Cla-
rice Martins da Costa, diretora de
RH das Lojas Renner.

Segundo André Rodrigues Ca-
no, diretor executivo do B r a d e s c o,
o importante é manter o foco no
médio e no longo prazo. “Te m a s
como desenvolvimento de lide-
ranças, sucessão, atração e reten-
ção de talentos devem ser discuti-
dos de forma permanente nos
RHs, independentemente de crises
ou de ciclos econômicos”, afirma.

Na opinião de Christie Ballerini,
gerente de desenvolvimento hu-
mano da D Pa s c h o a l , o RH tem um
papel fundamental em períodos
de estagnação econômica. “Ele de-
ve intensificar a parceria com os
gestores e o desenvolvimento de
pessoas”. Com o intuito de melho-
rar os processos internos e cortar
custos, a Copagaz tem fortalecido
seu departamento de recursos hu-
manos. “Estamos capacitando es-
ses profissionais para internalizar
os processos de coaching, mento-
ring e gestão de lideranças”, conta
Beatriz Nunes, supervisora de RH.

“Quando o quadro está engaja-
do e se sente dono do negócio,
existe uma grande adesão às me-
tas, inclusive em fases de redução
de gastos”, defende Cláudio Hart-
mann, diretor vice-presidente da
Copercampos. Justamente em
tempos de crise, é crucial ter um ti-
me preparado e comprometido
com a organização, afirma Améri-
co Figueiredo, vice-presidente de
RH da Nextel. “Esperar que resulta-
dos excepcionais aconteçam, sem
o investimento inteligente na ges-
tão das pessoas, é um risco ainda
maior em tempos de dificuldade”,
diz. “O mercado já entendeu que
são as pessoas que fazem a diferen-
ça nas corporações”, diz Paulo Cé-
sar Vasques, presidente do conse-
lho da Te l e p e r f o r m a n c e Brasil.

va l o r .com.br
Confira a cobertura completa do

evento no endereço

www.va l o r. c o m . b r/c a r re i ra
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19, 20 e 21 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




