Caminho para a Competitividade (CCom)

Programa de Transferência de Tecnologia em Cingapura

Empresa: Estaleiro Jurong Aracruz

O Estaleiro Jurong Aracruz - EJA é uma empresa capixaba, subsidiária do grupo cingapuriano Sembcorp Marine, que é líder mundial em reparo, construção e conversão de navios, plataformas de perfuração, engenharia e construção para indústria offshore.

O Estaleiro promove o Programa de Cooperação Educacional, em parceira com o Instituto Federal do Espírito Santo (IFES) e o Ngee Ann Polytechnic (NP) de Cingapura. A Ngee Ann Polytechnic é uma instituição de referência em tecnologia naval e offshore. Nela, são formados a maioria dos jovens que ingressam nos diversos estaleiros de Cingapura. O Programa terá duração de 5 (cinco) anos e o investimento é de US$ 2 milhões.

O Programa de Cooperação Educacional abrange alunos do Instituto Federal do Espirito Santo (IFES). No primeiro ano, foram contemplados alunos do curso técnico em Mecânica, ofertados pelos campus de Aracruz, São Mateus e Vitoria.  No segundo ano, houve a necessidade de ampliar os cursos e localidades, visando atrair mais candidatos para preenchimento das vagas disponíveis

No terceiro e atual ano (2014), foi realizada a alteração de um dos cursos, retirou-se o curso técnico em Edificações e acrescentou-se o curso técnico em Metalurgia.

A prática desse programa de transferência destaca-se por conferir a subsidiaria a formação de profissionais altamente capacitados e alinhados com as estratégias do negocio, de forma a assegurar um desempenho competitivo para atender as exigências do mercado, transformando todo conhecimento e tecnologia apreendidas no período vivenciado no exterior, em vantagem competitiva em relação aos demais concorrentes.

Objetivo geral

Capacitar e aperfeiçoar a mão de obra local para operação do estaleiro, inserindo os trainees na cultura da empresa.

Objetivos especificos

– Oferecer formação profissional de qualidade em um instituto de referencia na área naval e offshore;

– Proporcionar um ambiente propicio à transferência de conhecimento e tecnologia com profissionais detentores de muita experiência e know-how em sua área de atuação;

– Formar profissionais altamente capacitados e alinhados à cultura da empresa para atender as necessidades da operação do Estaleiro Jurong Aracruz;

– Agregar vantagem competitiva à empresa através da atuação global e técnica desses jovens profissionais, criando condições para a inovação dos processos e produtos de acordo com a bagagem construída no decorrer do programa.

Resultados

No ano de 2012 participaram aproximadamente 120 pessoas no processo seletivo, de onde foram aprovados 23 estudantes. Todos os participantes cursaram Técnico em Mecânica no IFES. Esse grupo embarcou para Cingapura em 3 de janeiro de 2013 e retornou em 28 de fevereiro de 2014. Esse grupo já retornou ao Estaleiro Jurong Aracruz e atuam em áreas e posições estratégicas da empresa, contribuindo ativamente para o desenvolvimento destas neste momento de implantação o qual a empresa vivencia. Sua visão diferenciada foi construída nos meses em que estiveram em Cingapura, seja no periodo de estudo na instituição supracitada ou no estágio na empresa-mãe, considerada referencia internacional, onde tiveram contato com profissionais extremamente experientes e qualificados que lidam diariamente com alta tecnologia. Esta visão é essencial na prática deles.

No ano de 2013 participaram no processo seletivo aproximadamente 110 pessoas, dos cursos Técnicos em Mecânica, Elétrica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Automação e Edificações. Foram aprovados 27 estudantes. Esse grupo embarcou para Cingapura em janeiro de 2014 e a previsão de retorno é em fevereiro de 2015.

No ano de 2014 participaram no processo seletivo aproximadamente 150 pessoas, dos cursos Técnicos em Mecânica, Elétrica, Eletrotécnica, Eletromecânica, Automação e Metalurgia. Foram aprovados 30 estudantes e a previsão de embarque deste grupo para Cingapura é em janeiro de 2015 e a previsão de retorno é em fevereiro de 2016.

Este ano, visando aumentar o resultado de pessoas da região de influência, o EJA ofereceu um curso preparatório para o processo seletivo, abrangendo apenas os candidatos em potencial que estudaram na instituição local. Essa iniciativa constituiu-se em grande vantagem, melhorando em mais de 100% o aproveitamento de mão-de-obra local.

O Programa de Cooperação Educacional já empregou 80 estudantes de nível técnico, recém formados em uma instituição de renome do estado do Espirito Santo. Esse projeto fomenta a capacitação e valorização da mão de obra local, uma vez que os estudantes aprovados têm a oportunidade de vivenciar um programa de imersão e formação profissional com emprego garantido no EJA.

Até a finalização desse projeto, nos próximos dois anos, pretende-se formar e empregar, em média, 125 estudantes para trabalhar na operação do Estaleiro Jurong Aracruz.

Em relação aos resultados deste programa para o estaleiro, constata-se que o conhecimento e a tecnologia que estão sendo transferidos por meio deste, confere um valioso diferencial estratégico ao EJA. Os trainees estão sendo preparados para assumir um diferenciado lugar na empresa, devido a responsabilidade de multiplicação do conhecimento técnico e tecnologia apreendidos, disseminação da cultura organizacional, além da atuação global pautada pelas competências e habilidades apreendidas na vivência com diferentes profissionais, diferentes culturas e comportamentos.

