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Na semana passada, um grupo de 80 executivos latino-americanos da Alstom Transporte 
esteve reunido no Rio de Janeiro. Escolhidos a dedo pela companhia por meio de um criterioso 
processo de seleção, argentinos, chilenos e brasileiros participaram de um programa mundial 
voltado para a formação de líderes globais chamado "PeopleQuest". O objetivo da iniciativa é 
preparar jovens talentos para assumir cargos de comando dentro ou fora de seus países de 
origem. Léo Pinheiro/Valor  
   
Philippe Mellier, presidente mundial da Alastom, diz que a empresa pretende rejuvescer seus 
quadros  
 
Para tanto, a divisão de transportes do grupo francês, que também atua no setor de energia, 
investiu nada menos do que 200 mil euros no programa. "A América do Sul é o segundo maior 
mercado de transportes do mundo, o que torna imprescindível concentrar esforços na 
capacitação de profissionais com alto potencial de liderança", afirma Patrick Dubert, vice-
presidente sênior de RH do grupo. A primeira edição do programa aconteceu em novembro de 
2005, em Xangai, na China.  
 
Durante cinco dias, eles aprenderam a identificar o estilo de liderança próprio de cada um 
como forma de melhorar suas habilidades na relação com as equipes. Além de conhecer de 
perto as características de seus colegas da região e como eles atuam no mercado. "É uma 
forma de fazê-los entender a cultura e forma de atuação dos vizinhos latinos", afirma o 
executivo. O programa, no entanto, faz parte de uma nova estratégia delineada pela 
companhia.  
 
Com mais de 2 000 funcionários na região, dos quais 1 573 estão alocados no Brasil - divididos 
nas duas unidades industriais em São Paulo -, a Alstom Transporte vive um momento de forte 
expansão. De acordo com Philippe Mellier, presidente mundial da companhia, a previsão é de 
que a divisão de transportes - responsável por 27% da receita no Brasil e dona de um 
faturamento de US$ 500 milhões cresça em torno de 25% este ano no país, resultado de dois 
contratos firmados em dezembro de 2005. "Apesar da falta de investimentos do governo no 
setor, há muitas oportunidades de negócios ligados ao transporte ferroviário urbano", diz.  
 
Diante de um mercado em ascensão, a empresa pretende contratar no Brasil 800 profissionais 
entre engenheiros, gerentes e técnicos. Número que reflete o novo momento do grupo, após 
sair de uma grave crise financeira, onde quase chegou à falência em 2003 e demitiu mais da 
metade de seu quadro de funcionários - passando de 150 mil para 65 mil. Depois de um 
período de dois anos de reestruturação, a Alstom reconstruiu sua política de recursos 
humanos. "A empresa vive uma fase de renovação de seus quadros e queremos atrair jovens 
talentos para a organização", explica Dubert.  
 
Tarefa nada fácil para a multinacional, que enfrenta forte concorrência na Europa e ainda se 
depara com estratégias mais agressivas, tanto salariais quanto de práticas de retenção, dos 
competidores americanos. O desenvolvimento de líderes globais é um dos primeiros passos na 
valorização de talentos internos, que podem adquirir experiência internacional no futuro. "No 
caso da América do Sul, não queremos apenas promover o intercâmbio de talentos na região, 
mas também mandá-los para uma de nossas filiais presentes em mais de 60 países", afirma o 
vice-presidente de RH.  
 
Atualmente, o grupo possui cerca de 450 expatriados espalhados pelo mundo, dos quais 250 
são da divisão de transportes. O destino principal desses funcionários é a China, seguido da 
Europa. A América do Sul representa 11% desse volume, fatia bastante representativa para a 
companhia. "O Brasil é um mercado muito importante para nós, porque além de exportar 
talentos desenvolve projetos para as outras unidades da Alstom", destaca Dubert.  
 
Em 2004, a subsidiária brasileira venceu a concorrência do metrô de Nova York. O contrato 
envolve a entrega de mais de mil carros em quatro anos.  



Ação que levou a multinacional a aumentar em 50% a capacidade de produção de uma de 
suas fábricas em São Paulo. "Temos 28 pessoas na Europa, Itália, França e Bélgica", conta 
Ramon Fondevilla, diretor geral da divisão de transportes no Brasil da Alstom.  
 
Outro aspecto relevante nesse processo de reorganização é a renovação do quadro de 
funcionários, principalmente no nível gerencial. Hoje, dos 500 gerentes que atuam na 
empresa, segundo Dubert, a maior parte não está no cargo há mais de uma ano e meio. Uma 
total mudança no perfil dos executivos da companhia, conhecida por manter profissionais mais 
antigos e acima dos 60 anos.  
 
No Brasil, entretanto, a realidade é um pouco diferente. Fondevilla ressalta que a média de 
idade dos diretores, gerentes, engenheiros e técnicos é de 40/45 anos. "Valorizamos muito 
nossos profissionais, que conseguem fazer carreira dentro da empresa", conta. Ele é um bom 
exemplo disso. Há mais de 20 anos na Alstom, passou por diversas áreas até chegar à 
presidência. "Por essa razão, investimos forte na retenção dos profissionais, mas também 
temos um universo significativo de pessoas mais jovens".  
 
Com o "PeopleQuest", Fondevilla acredita estar garantindo o futuro da organização a partir do 
desenvolvimento de novos talentos, com um perfil mais internacional. Do total de 1 573 
funcionários, 10% foram identificados como "high potencials" para assumir postos de 
comando. Entre as armas de retenção de talentos, além da possibilidade de fazer uma carreira 
no exterior, o grupo tem um forte programa para funcionários de bônus e oferta de ações da 
companhia- que tem papéis negociados na bolsa de Paris. Este ano, eles receberão um total de 
12 ações em função dos bons resultados operacionais.  
 
Além da fábricas em São Paulo, a Alstom possui uma unidade industrial em Brasília e outra em 
Pernambuco, todas direcionadas para a exportação. A aposta no mercado externo, inclusive, 
acontece desde 1996, quando a empresa deixou de importar os carros de metrô da França e 
passou a produzi-los no Brasil. Só em 2005, a Alstom Brasil exportou US$ 219,8 milhões, ante 
US$ 52,5 milhões em 2004. Apesar do país ser um dos focos do grupo, o Chile é quem detém 
o maior mercado da companhia na América do Sul, representando cerca de 50% da receita. Os 
outros 50% são divididos entre Brasil, Argentina e Venezuela. 
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