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1 RESUMO DO CASE 

 

Acreditando no desenvolvimento social das localidades onde atua, em 2011 a 

Eaton Caxias do Sul firmou contrato com a Fundação Iochpe para início da 

escola Formare em suas dependências, após realização de benchmarking no 

país e visita as unidades já implantadas nas plantas de São José dos Campos 

e Valinhos que tiveram suas primeiras turmas em 2009 e 2010, 

respectivamente. Em Caxias o curso oferecido é o OPET – Operador de 

Produção de Equipamentos de Transmissão. 

O Formare é um programa da Fundação Iochpe que, a partir de parcerias com 

empresas de grande e médio portes, oferece cursos de educação profissional 

para jovens de famílias de baixa renda com idades de 16 a 18 anos de escolas 

públicas. O Programa Formare é a primeira franquia social sem fins lucrativos 

do Brasil. Os cursos oferecidos proporcionam a oportunidade de formação 

inicial para o mercado de trabalho e têm a duração de aproximadamente um 

ano. As aulas são ministradas pelos próprios funcionários nas instalações da 

empresa. A orientação pedagógica baseia-se nas recomendações do Ministério 

da Educação (MEC) que prevê o desenvolvimento de competências e 

habilidades obtidas a partir da associação entre teoria e prática. Os jovens 

capacitados pelos cursos recebem certificado reconhecido pelo MEC emitidos 

por instituição federal de ensino tecnológico, a UTFPR (Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná). 
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1.1  O Formare possui quatro focos: 

 

 Atenção ao educando, de forma a promover seu desenvolvimento como 

profissional e cidadão integrado ao meio em que vive. 

 Atenção ao educador, identificado junto ao corpo funcional da empresa 

mantenedora, que, ao trabalhar como voluntário assume a sua função 

como cidadão. 

 Atenção ao espaço físico, que deve ser preparado de modo a possibilitar 

a integração do fazer e do pensar nas atividades previstas no 

planejamento curricular. 

 Atenção com a inserção dos alunos formados no mercado de trabalho, 

com acompanhamento e orientação no período inicial. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A Eaton é uma empresa global líder de mercado que fornece soluções 

de gerenciamento de energia elétrica, hidráulica e mecânica de forma eficaz, 

segura e sustentável aos seus clientes. Entre suas 10 unidades no Brasil está, 

a fábrica de Caxias do Sul (RS), que iniciou suas atividades em 2005.  

A empresa busca aprender continuamente e para isto investe, de forma 

ininterrupta, no desenvolvimento do capital intelectual, na sustentabilidade e na 

promoção de um ambiente de trabalho inclusivo. 

O modelo de Planejamento Estratégico da Eaton 

Caxias está baseado na inter-relação entre as 

perspectivas de Crescimento, Excelência Operacional 

e Capacidade Organizacional, também conhecida 

como “casinha”.  

Esta visão do plano estratégico da unidade enfatiza explicitamente a 

importância dos clientes, acionistas, funcionários, fornecedores e comunidade 

no sucesso do negócio, abrangendo questões essenciais para o 

direcionamento a curto e longo prazos e expectativas de desempenho, 

incluindo um foco na criação e equilíbrio do valor para todas as partes 

interessadas.  

Na caminhada rumo à excelência do sistema de gestão, a unidade da 

Eaton de Caxias do Sul vem se dedicando intensamente a programas de 

engajamento da força de trabalho, melhoria contínua, inclusão e 

responsabilidade social, tendo em vista que Pessoas é a base de sustentação 

da estratégia organizacional. 
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Missão: Fornecer soluções seguras, confiáveis e sustentáveis de 

gerenciamento de energia para os nossos clientes globais. 

Visão: Ser a empresa mais admirada nos nossos mercados 

Valores:  

 Foco no Cliente: Tornamos nossos clientes o foco de tudo que 

fazemos. 

 Pessoas: Reconhecemos que nosso pessoal é o nosso recurso mais 

valioso. 

 Confiança: Nós temos confiança na capacidade dos outros de fazer 

negócios da maneira certa. 

 Respeito: Nós tratamos uns aos outros com respeito e consideração. 

 Dignidade: Nós honramos o orgulho e a autoestima dos outros. 

 Integridade: Nós somos honestos e éticos. 

A nossa base para criar e sustentar um local de trabalho que reflita os 

nossos valores principais e a nossa crença nas pessoas é a "Filosofia Eaton".  

Com grande atenção e investimento voltados para ações com a 

comunidade, a Eaton possui como missão de Responsabilidade Social: Buscar 

práticas e processos para melhorar continuamente o ambiente interno, 

tornando-o Diversificado e promovendo um Comportamento Inclusivo que 

permita às pessoas se sentirem reconhecidas, valorizadas e que possam 

alavancar suas diferentes perspectivas e experiências para atingir as metas do 

negócio e demonstrar nossa cultura de Inclusão e de Responsabilidade 

Social junto a nossa comunidade.  

Missão esta que se concretiza na unidade de Caxias do Sul através de 

diversos programas e projetos, entre eles a Escola Formare aqui apresentada. 
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3  O PROGRAMA FORMARE 

 

O Formare está planejado e construído para ser desenvolvido dentro de 

uma empresa, entendendo-a como um grande ambiente de aprendizagem 

profissional. 

A proposta Formare não se iguala como uma escola comum, mas como 

ambiente de aprendizagem onde as potencialidades da empresa são meios 

disponíveis para a transmissão de valores e conhecimento. 

Entendemos a cultura empresarial como um conjunto de padrões de 

comportamento, crenças e valores próprios de um ambiente econômico e 

profissional transmitidos coletivamente. Dessa forma, desvelamos todo seu 

potencial como local de aprendizagem. Neste cenário, ao assumirem o papel 

de educadores voluntários, os funcionários tornam-se facilitadores do processo 

de ensino e aprendizagem.  

Dentro desta cultura empresarial, a Eaton tem como filosofia atuar 

fortemente nas comunidades em que está inserida. Esta atuação está 

direcionada pelo nosso sistema de gestão EBS – Eaton Business System e por 

ações locais que cada unidade identifica e atua. Neste contexto, a Eaton define 

no seu planejamento estratégico, uma verba anual para destinar ao Programa 

Formare. Os valores giram em torno de U$ 100.000 em recursos para 

execução das ações e andamento do programa. 

 

3.1 Amplo Suporte 

 

Formada por professores universitários com títulos de mestres e 

doutores, capacitadores, tutores, pedagogos e psicólogos, a equipe da 
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Fundação Iochpe fornece apoio pedagógico para o gerenciamento de todas as 

Escolas Formare e acompanha cada etapa do ano letivo por meio de 

ferramentas de gestão on-line. O apoio pedagógico é conduzido de forma 

presencial e virtual. (vide site: www.formare.org.br) 

A orientação pedagógica baseia-se nas recomendações do Ministério da 

Educação (MEC) que prevê o desenvolvimento de competências e habilidades 

obtidas a partir da associação entre teoria e prática. 

Periodicamente são oferecidas capacitações presenciais e para 

coordenadores e educadores voluntários e cursos de educação a distância 

(vide EAD: www.formare.org.br/ead2/), bem como workshops regionais que 

visam à formação contínua dos coordenadores. 

 Cada Escola Formare recebe uma coleção de cadernos desenvolvidos 

especialmente para apoiar as disciplinas dos cursos. O material oferece 

conteúdos descritos e organizados aula a aula para apoiar e facilitar o trabalho 

dos educadores voluntários. Este conteúdo é desenvolvido exclusivamente 

para a escola da Eaton.  

3.2  Grade Curricular 

 

Os cursos oferecidos pelo Programa Formare têm um eixo de disciplinas 

comuns às empresas parceiras da rede, tais como fundamentação numérica, 

informática, comunicação e relacionamento e higiene, saúde e segurança 

(Anexo 1).  

Há ainda aqueles assuntos direcionados às áreas de atuação das 

empresas, que compreendem temas técnicos e que são definidos após visita 

http://www.formare.org.br/ead2/
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de diagnóstico e melhor entendimento de sua atuação, bem como atividades 

de integração, como teatro e idiomas.  

3.3  Números Formare 

 

Em 2013, o Formare completou 25 anos de história. Mas foi apenas em 

2001, quando formatou um modelo adaptável a diversos ambientes 

empresariais, que o processo de expansão teve início. Hoje é uma rede social 

de 47 empresas parceiras que atua em 10 Estados do Brasil. A rede possui 

80 Escolas, 4.000 educadores voluntários, 1.600 jovens em formação a cada 

ano e mais de 13 mil jovens capacitados. 

 

3.4 Fundação Iochpe 

 

Instituída em 1989 pela Iochpe-Maxion S/A, a Fundação Iochpe 

desenvolve programas nas áreas de educação, cultura e bem-estar social, 

realizando parcerias com entidades públicas e privadas. 

A Fundação Iochpe é uma organização civil sem fins lucrativos, 

qualificada como OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público), que se dedica a apoiar profissionais e empresas em suas ações de 

investimento social. 

Os programas educacionais, nos vários níveis de ensino, objetivam 

promover o desenvolvimento integral de crianças e jovens, capacitando-os a 

exercer uma profissão, ampliando suas habilidades de expressão e 

comunicação, estimulando sua criatividade e reforçando, assim, sua formação 

como cidadãos.  
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BENEFÍCIOS PARA OS ALUNOS 

 Iniciação profissional em um ambiente empresarial; 

 Possibilidade de interação com pessoas que vivenciam o trabalho de 

uma empresa, entendendo as potencialidades e dificuldades deste tipo 

de trabalho; 

 Experiência profissional em seus currículos, colocando-os à frente de 

outros jovens que tem apenas a formação teórica; 

 Possibilidade de se inserir no mercado de trabalho; 

 Melhoria do relacionamento familiar, pelo aprendizado sobre a 

importância das relações humanas ao longo do curso; 

 Melhoria da qualidade de vida da família, através de informações sobre 

qualidade de vida e da bolsa-auxílio recebida durante todo o curso no 

valor de meio salário mínimo regional, além dos seguintes benefícios 

oferecidos gratuitamente pela Eaton: transporte, alimentação (almoço e 

lanche da tarde), plano médico, plano odontológico, convênio farmácia 

com subsídio de 50% do valor de todo medicamento, uniforme e material 

escolar. 

 Melhoria do desempenho na escola formal; 

 Aprendizado sobre o valor da responsabilidade no mercado de trabalho; 

 Uma oportunidade de poder sonhar com uma vida melhor. 

 

BENEFÍCIOS PARA OS EDUCADORES VOLUNTÁRIOS E FUNCIONÁRIOS 

 

 Possibilidade de ajudar a comunidade em que estão inseridos; 
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 Orgulho por estar contribuindo para que um jovem de família de baixa 

renda tenha uma oportunidade de acesso e permanência no mercado de 

trabalho; 

 Humanização do ambiente de trabalho, através de um espaço onde sua 

experiência não é aplicada apenas no uso de máquinas; 

 Melhoria do relacionamento tanto no trabalho quanto na família; 

 Melhoria das características de liderança dos educadores voluntários; 

 Reflexão sobre sua própria carreira pela possibilidade de estar em 

contato com jovens em situação de extrema dificuldade e as 

necessidades do mercado atual. 

 

BENEFÍCIOS PARA A EMPRESA 

 

 Identificação da empresa com a imagem de educação é sinônimo de 

atualização com as necessidades do país no século XXI; 

 Melhoria da motivação dos funcionários pelo orgulho de trabalhar numa 

empresa que conta com uma ação social que traz resultados; 

 Melhoria do relacionamento com as várias instâncias da comunidade; 

 Melhoria da imagem da empresa no mercado, pelo fato de ser uma 

empresa que possui responsabilidade social; 

 Diminuição da necessidade de contribuir financeiramente, de uma forma 

dispersa, para atividades comunitárias uma vez que a empresa já está 

contribuindo para a comunidade através de um programa estruturado e 

com resultados mensuráveis; 
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 Desenvolvimento de pessoal qualificado dentro da própria empresa, 

absorvendo a cultura empresarial e beneficiando-se dos 

relacionamentos profissionais estabelecidos; 

 Melhoria, a longo prazo, do relacionamento entre os funcionários, 

especialmente aqueles que são educadores-voluntários; 

 Diminuição do número de faltas ao trabalho; 

 Maior apego dos funcionários à empresa, podendo vir a diminuir o 

turnover; 

 Possibilidade de parcerias no programa social que podem vir a ser 

interessantes para a empresa. 

 

BENEFÍCIOS PARA A COMUNIDADE 

 

 Capacitação de jovens para o mercado de trabalho local; 

 Despertar a vontade de contribuir com o programa, uma vez que os 

resultados são visíveis e conhecidos da comunidade; 

 Desenvolvimento da comunidade através do curso que é focado para o 

mercado local, com benefícios através dos alunos formados preparados 

para o mercado e dos educadores voluntários que se capacitam para 

atuar na escola, estudando e desenvolvendo metodologias de ensino, 

além do despertar de compartilhar conhecimento. 
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3.5  Objetivos Gerais e Específicos 

 

O Formare é um ambiente de aprendizagem profissional que 

desenvolve, por meio da ação voluntária, a potencialidade de jovens de 

populações de baixa renda para integrá-los à sociedade como cidadãos e 

profissionais. Além do benefício aos jovens formados pelo Formare, a empresa 

que se torna parceira melhora seu clima organizacional ao incentivar a 

atividade voluntária entre seus colaboradores que, após passarem por 

processo de capacitação, atuam como educadores voluntários em sala de aula. 

Além disso, objetiva: 

 Desenvolver a potencialidade de jovens de famílias de baixa renda, 

possibilitando sua inserção no mercado de trabalho; 

 Possibilitar que a empresa desenvolva um trabalho social de qualidade 

junto a sua comunidade; 

 Gerar o interesse entre os funcionários da empresa em participar dos 

processos de cidadania; 

 Evitar desperdício de recursos materiais e humanos com ações sociais 

que não geram resultados efetivos; 

 Garantir a permanência de seus egressos no mercado de trabalho e, 

consequentemente, crescimento profissional e social. 

 Institucionalizar na empresa as práticas de responsabilidade social, por 

meio da capacitação de educadores voluntários. 

 Melhorar o ambiente interno e externo à empresa, gerando valor para a 

comunidade. 
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3.6  Implantação 

 

A parceria da Eaton Caxias do Sul com a Fundação Iochpe iniciou em 

2010 com o objetivo de abrir uma nova escola na Eaton Caxias. Naquele ano, 

as plantas de São José dos Campos e Valinhos, ambas em São Paulo, já 

possuíam a escola. Em 2011 Eaton Caxias do Sul firma contrato com a Iochpe 

e iniciam-se os trabalhos de implantação. 

Em 29 de novembro de 2011 tivemos a cerimônia de inauguração da 

escola com a presença do então Prefeito de Caxias do Sul, Sr. José Ivo Sartori, 

o então Diretor da Unidade, Antonio Carlo Cali, coordenadora da escola 

Formare Eaton Caxias, demais gestores, representante da Fundação Iochpe, 

educadores voluntários, alunos e suas famílias, e os parceiros do programa. 

Foi um momento marcante na história da Eaton, pois este foi o marco do início 

de mais um grande compromisso de envolvimento com o desenvolvimento da 

comunidade local.  

Mas, até a escola ser inaugurada, aconteceram algumas etapas 

fundamentais. Primeiramente recebemos uma visita técnica da Fundação 

Iochpe e da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com o objetivo de 

desenhar o curso que seria ministrado em nossa escola. Como todos os cursos 

são personalizados e focados na localidade da empresa, nesta visita, além de 

conhecerem a fábrica, todos tiveram a oportunidade de conhecer os processos 

fabris e a gestão da empresa. Nesta etapa inicial, o diretor da unidade e 

diversos gerentes ajudaram no processo de formação do curso.   

Enquanto a Universidade desenvolvia um curso específico para nossa 

unidade, que seria registrado no MEC, realizamos uma sensibilização na 



15 
 

unidade, comunicando a todos os colaboradores que, juntos, teríamos um 

grande presente e um desafio, de formar 20 jovens de baixa renda numa 

escola profissionalizante dentro da empresa. Esta sensibilização ocorreu de 

forma cascateada, iniciando pela alta gestão da unidade e desdobrando até 

atingir todos os níveis.  

Com treinamento de 2 dias para a coordenação e seguindo os manuais 

de implantação desenvolvemos o cronograma da escola que envolvia tarefas 

como: escolha do local da sala de aula, definição dos recursos necessários, 

busca por parceiros, sensibilização dos colaboradores, adesão de Educadores 

Voluntários, organização de inauguração e seleção dos alunos.  

Uma etapa de fundamental importância foi à construção de parcerias 

para apoiar a escola em diferentes áreas. Desde o início, firmamos parcerias 

com empresa de móveis e recursos audiovisuais para a estrutura física; 

fotografia e gráfica para os materiais de comunicação; empresa de decoração 

de eventos da escola; psicóloga para apoio pedagógico; e consultoria de RH 

para apoio na seleção dos alunos.  

A seleção dos alunos iniciou com o planejamento das etapas do 

processo e a divulgação do Formare em todas as escolas de Ensino Médio de 

Caxias do Sul e Flores da Cunha. Na seleção das duas turmas, foram visitadas 

14 escolas e 23 turmas, atingindo mais de 4.500 jovens. Atendendo aos 

requisitos de seleção (idade, escolaridade e renda familiar) tivemos mais de 

200 alunos inscritos em cada ano. Os inscritos passaram pelas etapas de 

prova de matemática, português, conhecimentos gerais e redação; dinâmica de 

grupo e visita familiar. Todas etapas eliminatórias para a seleção dos 20 alunos 

para compor a turma. Mantendo o foco na missão de reponsabilidade social da 
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Eaton, nossa escola Formare tem como premissa a inclusão homogênea de 

homens e mulheres no mercado de trabalho. Com isto, a escola busca 

selecionar a cada ano 10 meninos e 10 meninas.  

A família tem um papel fundamental no processo de aprendizado dos 

alunos que possuem dupla jornada estudantil. Pela manhã ou a noite cursam o 

Ensino Médio na escola regular e, no período da tarde, são alunos do Formare. 

Sabemos que este processo não é fácil, portanto envolvemos os pais em cada 

etapa da escola. Desde a seleção na visita aos lares eles participam 

ativamente do processo de educação dos filhos, através de reuniões antes do 

início das aulas e durante o curso 

A primeira turma iniciou as aulas em fevereiro de 2012 e a partir de 2013 

sob a coordenação de Viviane Fialho Almeida Franzoi, Analista de RH, que 

assume a escola Formare desde então. A data foi marcada por uma aula 

inaugural ministrada pelo Diretor Industrial e seu Staff, que falaram sobre a 

importância da educação para a mudança de vida e para a inserção no 

mercado de trabalho.  

Desde sua implantação, a grade curricular ficou dividida em três 

módulos (básico, intermediário e avançado), (Anexo 2), totalizando uma carga 

horária em torno de 714h. As aulas ocorrem em contra turno escolar, em sala 

de aula dentro da empresa. Os educadores voluntários são funcionários da 

Eaton Caxias que, ministram aulas de Higiene, Saúde e Segurança, 

Comunicação e Relacionamento, Prática Profissional, Fundamentos de 

Engrenagens, entre outras. E como forma de envolver e engajar os 

funcionários utiliza-se os canais de comunicação como murais, TV, 

Bumerangue, facebook, intranet, etc., para divulgar os trabalhos realizados 
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com o Formare. Outra forma é o reconhecimento dos educadores em Reunião 

do Staff, Dia do Voluntário, em término de módulos, etc. 

Também são compartilhados com todos educadores os 

reconhecimentos vindos da parceria com a Fundação IOCHPE. Salienta-se 

também que, os líderes de disciplina envolvem-se em decisões em relação ao 

programa junto à coordenação local. Ainda, há o envolvimento dos parceiros do 

Formare (empresas voluntárias), estimulados pela Eaton Caxias, nas semanas 

de integração com os alunos e na formatura de final de curso. 

Proativamente, a divulgação do programa é realizada pelo RH da 

empresa junto aos educadores voluntários nas escolas públicas de Caxias do 

Sul e Flores da Cunha e também por meio da página do facebook. O Programa 

Formare também foi inscrito no Prêmio Destaques do Ano da ARH Serrana em 

2013, sendo premiado na Categoria Projetos, podendo ser considerado como 

exemplar. Além disso, na formatura dos alunos do Formare, há a participação 

de um representante da Fundação IOCHPE e convidam-se autoridades da 

comunidade para participarem e todos os anos temos um representante da 

Prefeitura que prestigia nosso evento em nome do Prefeito de Caxias do Sul. 

Sendo que, essa iniciativa contribuiu para que, em 2013 a Eaton Caxias fosse 

convidada a apresentar o programa ao Prefeito Municipal de Caxias do Sul. 
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Com o objetivo de fortalecer a escola dentro da empresa, através da 

integração de todas as áreas e o envolvimento de diversos níveis, os alunos se 

beneficiam de ações e aulas diversas. Eles já tiveram aulas com líderes 

sêniores globais da empresa, como o Presidente Global de Recursos 

Humanos, o Diretor para a América Latina de Segurança, Saúde e Meio 

Ambiente, a Diretora para a América Latina de Recursos Humanos, entre 

outros.   

Sendo este um fundamental programa de responsabilidade social, nossa 

escola trabalha fortemente na disseminação deste conceito com os alunos 

através do envolvimento deles com as ações de responsabilidade social da 

empresa como: Semana do Meio Ambiente, Páscoa Solidária, Mc Dia Feliz, 

Campanha do Agasalho, entre outros (Anexo 3 e 4).  

Em dezembro de 2012 formamos nossa primeira turma da Escola 

Formare Eaton Caxias do Sul. Um momento que nos encheu de orgulho e 

esperança por ver a transformação de cada um dos jovens formandos, de suas 
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famílias, dos educadores voluntários, da liderança da empresa e da 

comunidade. Na cerimônia tivemos ainda a presença do Sr. Valmir Susin 

Secretário do Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego de Caxias do 

Sul, representando o prefeito. Em seu discurso ele salientou a importância da 

contribuição da iniciativa privada para o desenvolvimento dos jovens.  

Hoje estamos no módulo intermediário da quinta turma, que tem 

previsão de formatura em novembro deste ano. 

 

3.7  Etapas do Programa  

 

O programa teve diversas etapas de implantação que foram citadas e 

detalhadas no tópico anterior. Aqui, listamos todas as etapas em sua ordem de 

execução. 

1. Assinatura de Contrato 

2. Visita técnica diagnóstica e desenvolvimento do curso da Eaton 

3. Implantação.  

4. Comunicação, sensibilização e abertura de inscrição de Educadores 

Voluntários  

5. Capacitação: capacitação da Coordenação da escola e dos Educadores 

Voluntários.  

6. Captação de parceiros. 

7. Processo de seleção: divulgação nas escolas, inscrições, validação da 

prova, aplicação da prova, correção, etapa de dinâmica de grupos, visita às 

casas, definição dos 20 alunos aprovados.  
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8. Planejamento da execução do curso: definição da grade de aulas, 

divisão dos Educadores Voluntários por disciplina, definição dos líderes de 

disciplina. 

9. Processo de admissão na Escola: reunião com pais, exames médicos, 

assinatura de contrato, confecção de uniformes. 

10. Semana de Integração: desenvolvimento de atividades diferenciadas, 

como visitas a museus, parques culturais; atividades em parceria com SESI; 

visitas a instituições como o SENAI, cinema, entre outros (Anexo 5).  

11. Prática Profissional: definição das áreas onde os jovens fariam a prática, 

divisão de grupos, definição da metodologia de avaliação (Anexo 6).  

12. Formatura: organização e execução do evento, com colaboração dos 

alunos e dos parceiros. Participação dos formandos, familiares, educadores 

voluntários, liderança da Eaton, autoridade da cidade de Caxias do Sul e 

parceiros do programa (Anexo 7).  

13. Certificação: com frequência mínima de 75% registrado em diário de 

classe (Anexo 8) e notas mínimas de 70, conforme boletim, os alunos recebem 

certificado emitido pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, com 

reconhecimento do MEC. Os Educadores Voluntários são certificados pela 

Fundação Iochpe pelo trabalho de educador realizado e pelos cursos que 

participaram.  
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3.8  Informações Adicionais 

 

PERFIL PROFISSIOGRÁFICO 

 

 Profissional qualificado para atuar com iniciativa, zelo, produtividade e 

em sintonia com os princípios da qualidade, da melhoria contínua e da 

segurança do trabalho, nas etapas do planejamento, produção e 

controle de componentes e conjuntos de transmissões mecânicas; 

 

COMPETÊNCIAS GERAIS 

 

 comunicação e aptidão para ouvir; 

 responsabilidade e trabalho em equipe; 

 disponibilidade para aprender; 

 habilidade motora; 

 iniciativa e zelo. 

 

HABILIDADES TÉCNICAS 

 

 leitura e interpretação de desenho mecânico; 

 manuseio de engrenagens em equipamentos de transmissão; 

 leitura e interpretação de medidas de grandezas físicas variáveis; 

 caracterização de materiais metálicos, seus comportamentos e 

aplicações; 
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 manuseio de ferramentas e dispositivos aplicados em produção 

mecânica; 

 aplicação de técnicas e ferramentas de montagem de conjuntos 

mecânicos; 

 manuseio de instrumentos manuais de medidas dimensionais e de 

controle; 

 execução de operações de ajustagem mecânica aplicadas em linhas de 

produção; 

 utilização de aplicativos usuais de informática e de controle da 

informação em processos; 

 execução de operações de soldagem de montagem em linhas de 

produção mecânica; 

 apoio na execução de ensaios de qualidade em materiais e produtos 

industriais; 

 aplicação de técnicas e procedimentos para melhoria de processos e 

produtos. 

 

3.9  Resultados 

 

Para medir os resultados obtidos com o programa, utilizamos diversas 

ferramentas. Uma forma importante e muito válida para nós é através das 

pessoas que fazem parte do programa, em seus diversos pilares. Aqui, 

trazemos alguns depoimentos: 

“Ser EV é uma oportunidade única. O contato com os alunos nos faz 

crescer, se atualizar, trabalhar com eles é um grande desafio. É muito 
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gratificante.” Idriane Carraro – Educadora Voluntária - Disciplina 

Fundamentação Numérica e Instrumentos de Medida e Controle. 

 “Inicialmente gostaria de dizer que o programa Formare é um programa 

de incentivo a jovens e de excelência única. Formare é para mim uma 

oportunidade única e inesgotável de conhecimento, onde cada aluno em 

convivência contínua entre nós mesmos, com os EV’s e demais funcionários 

temos plenas experiências de vida e de estudo, uma lição para todos. Enfim, é 

um programa que me trouxe melhorias em todos os aspectos possíveis.” 

Bianca Sgarioni – Aluna 2ª turma 

Como controle do programa é realizado acompanhamento diário pela 

Coordenadora do Programa (Analista de RH), além, de reuniões mensais com 

os líderes de disciplina. É realizada também, reuniões com os educadores 

voluntários e famílias dos alunos a cada término de módulo. Anualmente é feita 

visita pelos parceiros Fundação IOCHPE e da UTFPR para avaliação da 

continuidade do programa na Eaton Caxias e também reuniões bimensais de 

follow-up com VGSA para dividir boas práticas.  

Destaque para a avaliação feita pela UTFPR em 2013 que considerou o 

programa Formare Eaton Caxias como “excelente”, grau máximo da avaliação. 

Além disso, nas Reuniões de follow-up com a VGSA, são compartilhadas boas 

práticas realizadas por todas as plantas da Eaton. E algumas das nossas 

ações, foram consideradas como benchmarking para outros Formares. Outro 

indicador é a pesquisa de clima da Eaton, realizada bianual que aponta 

crescimento nos itens relativos ao engajamento dos funcionários. 
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Dimensão Pesquisa de Clima Organizacional – Engajamento dos Funcionários 

 

 

Dimensão Pesquisa de Clima Organizacional – Meio Ambiente e Comunidades 

 

 

A prática também é monitorada pelos indicadores: Investimento em 

Responsabilidade Social/funcionário e % Educadores Voluntários Formare 

(abaixo representado no gráfico). A procura pelo processo de seleção também 

demonstra o sucesso da escola e o reconhecimento da comunidade como o 

Formare sendo um agente transformador da sociedade. 
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 Como aprendizado, ao final de cada turma, no mês de novembro, em 

reunião com os líderes de disciplina, realiza-se um compartilhamento de lições 

aprendidas durante o ano. Nesta reunião, cada líder traz também o que foi 

compartilhado por seus educadores em reuniões antes realizadas por 

disciplina. 

Nosso motivo de orgulho pela 1º turma foi a admissão de 4 alunos na 

área de manufatura de nossa planta, além da inserção no mercado de outros 

alunos em empresas da região.  

Salienta-se que desde 2012, ano da implantação, já tivemos 935 

inscritos, 80 selecionados e 79 formados. Hoje estamos em andamento com a 

5ª turma, com previsão de formatura para Novembro de 2016. 
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4 CONCLUSÃO 

 

 

A carência de jovens capacitados para o mercado de trabalho no Brasil e 

a falta de oportunidades em proporcionar e desenvolver jovens, principalmente 

os de baixa renda, ainda está escasso em nosso país. Pensando em mudar 

este cenário, a Eaton investe no Formare, que visa capacitar jovens carentes 

para a inserção no mercado de trabalho. Queremos dar oportunidade a estes 

jovens de mudarem de vida, construírem uma história profissional baseada na 

educação integral que capacita para a vida e para o mercado. 

Mesmo neste cenário de mercado desfavorável, a Eaton investe e 

mantém o programa no mesmo formato, pois acredita na importância dele. E 

ainda com quedas no número de colaboradores, os educadores voluntários 

continuam engajados em oferecer aulas com qualidade para a formação destes 

jovens. Acreditamos no potencial do Formare, pois proporciona conhecimentos 

para os alunos não somente técnicos, mas para amadurecimento profissional e 

pessoal, além disto, o programa permite aos colaboradores o sentimento de 

contribuição social, e também colabora para o sistema de aprendizado 

organizacional. 

Cerca de 80% dos jovens que participam do programa, conquistam o 

primeiro emprego ao término do curso. Para a Eaton é uma satisfação poder 

fazer parte deste percentual. 
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