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Grandes empresas como a Embraer , Gerdau e o grupo AES no Brasil (Eletropaulo) — 
que muitas vezes passaram por dificuldades para contratar engenheiros especializados 
em desenvolvimento de novos produtos e novas tecnologias — estão encontrando na 
parceria com universidades e escolas de negócios uma maneira de suprir essa 
carência. A participação da iniciativa privada na formação dos estudantes visa atrair 
mais estudantes para o curso de Engenharia Elétrica, Mecânica e Metalúrgica, áreas 
consideradas estratégicas para o crescimento do País. Para se ter idéia, em países 
desenvolvidos como nos Estados Unidos, 25% dos alunos de graduação estão 
matriculados em cursos de Engenharia, enquanto no Brasil, apenas 10% fazem o 
curso, de acordo com o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), vinculado à Confederação 
Nacional da Indústria (CNI).  
 
Recém-formados 
 
A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer), hoje a 4ª maior fabricante de 
aeronaves comerciais do mundo — ficando atrás da Boeing , Airbus e Bombardier — já 
experimenta o modelo de qualificação profissional. Para preparar com excelência 
engenheiros recém formados que irão atuar nas áreas de engenharia da sua unidade, 
a companhia criou um convênio com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), que 
resultou no Programa de Especialização em Engenharia da Embraer (PEE). 
 
Até o momento, sete turmas já ingressaram no PEE e cerca de 540 profissionais 
recém-formados concluíram o curso de especialização e foram contratados pela 
companhia.  
O vice-presidente de desenvolvimento organizacional e pessoas da Embraer, Júlio 
Franco, calcula que é pequeno o número de profissionais no País especializados em 
Engenharia. Por conta disso, na década de 90 a Embraer teve de buscar no exterior, 
em países desenvolvidos como Estados Unidos, Rússia e Alemanha, engenheiros para 
trabalhar na empresa.  
Porém, agora, depois dessa parceira com o ITA, no Brasil, estão sendo preparados 
engenheiros recém-formados para serem técnicos e gestores dos negócios da 
organização, de acordo com o executivo.  
 
No ITA, os alunos do curso de Engenharia de Computação têm emprego garantido 
mesmo antes de terminar o curso.  
 
Patrocínio 
O Grupo Gerdau, especializado na produção de aços longos, tem um convênio com a 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). A organização patrocina a 
divulgação do vestibular para o curso de Engenharia e tem também um programa de 
bolsa para os melhores alunos.  
 
De acordo com o programa da empresa, aos primeiros quatro colocados no vestibular 
para o curso de Engenharia Metalúrgica, a Gerdau oferece bolsas de iniciação científica 
no valor de R$ 250 mensais.  
Os alunos desenvolvem trabalhos de interesse da empresa junto aos laboratórios da 
Escola de Engenharia da UFRGS. A bolsa tem a sua duração vinculada ao 
aproveitamento escolar do aluno. 
 



Já os alunos que passam do sétimo semestre do curso, têm à sua disposição bolsas de 
profissionalização no valor de R$ 350 ao mês. Todo o processo seletivo é realizado por 
professores do departamento de metalurgia e aprovado pela Gerdau. 
 
A empresa disponibiliza também uma bolsa para a pós-graduação. Para os estudantes 
de engenharia que têm um bom desempenho e aproveitamento escolar são 
disponibilizadas bolsas junto ao programa de pós-graduação em Engenharia de Minas, 
Metalurgia e Materiais (PPGEM) da UFRGS.  
 
De acordo com a política da empresa, todos os candidatos têm de se submeter a um 
tema de trabalho que seja de interesse da Gerdau. Nesse caso, o valor da bolsa é de 
R$ 900 mensais, com duração de dois anos. 
 
Liderança 
O grupo AES no Brasil, segundo o diretor de recursos humanos, Manuel Martins, 
adotou uma forte política de preparação de líderes, inclusive de engenheiros que já 
trabalham na companhia. Os cursos são fechados. A empresa tem uma parceria com a 
escola de negócio Darden School of Business , da Universidade de Virgínia , que 
desenvolve uma série de cursos de formação e especialização. “Queremos formar 
lideranças. Pessoas que inspiram os colegas de trabalho a alcançarem bons 
resultados”, diz.  
 
Os cursos em parceria com a entidade estão sendo realizados com base em três 
seminários voltados para presidentes e vice-presidentes das empresas do grupo. Esse 
modelo de preparação de executivos da AES serve também para formar as lideranças 
emergentes. Aqueles colaboradores que se destacam entre os demais e se tornam 
fortes candidatos a ocupar altos cargos.  
 
Nos dias de treinamento, os gerentes e diretores têm acesso a modernas técnicas de 
gestão de pessoas e também ao papel do líder em uma reunião, entre outros assuntos 
de importância para a performance da empresa. “A idéia desse programa é 
desenvolver líderes para serem disseminadores de conhecimentos e técnicas no 
ambiente de trabalho”, explica.  
De acordo com Martins, a política de treinamento será baseada em três pilares: no 
líder teacher (quando as lideranças disseminam conhecimentos; educação a distância e 
incentivo à educação continuada). Todo esse processo será baseado no conceito do 
learning organizations, ou seja, todos os colaboradores envolvidos se posicionam como 
professor e aluno para facilitar a troca de conhecimentos. Método que a empresa 
chama de inovação por meio da educação.  
 
O diretor de recursos humanos do grupo AES no Brasil conta que, no ano passado, a 
companhia inaugurou o seu sistema de educação corporativa para dar suporte e 
preparação a todos os profissionais do alto escalão.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 24 jan. 2006, Carreiras & Gestão, p. B-2. 


