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Top Ser Humano 2022 
Release: SAUR é vencedora do Top ABRH-RS 
 
 

 
A SAUR Equipamentos S.A. foi vencedora no Top Ser Humano 2022 da Associação 
Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-RS) na categoria Organização. O case 
apresenta a gestão de dois programas direcionados a adolescentes e jovens que são 
reconhecidos como fundamentais na estratégia de negócio da empresa. Ao mesmo 
tempo que oferece oportunidades de emprego, a empresa retém talentos e assegura a 
sucessão corporativa. 
 
Jovens e adolescentes estão na camada da população mais afetada pelo desemprego 
no Brasil, conforme dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). No 
primeiro trimestre de 2022, na faixa etária de 14 a 17 anos, a taxa foi de 36,4% e entre 
18 e 24 anos, chegou a 22,8%, enquanto para o total da população este índice caiu 
para 11,1%. 
 
Há mais de duas décadas, o Programas de Estágio e o Programa de Iniciação 
Profissional Jovem Aprendiz promovem a geração de valor compartilhado entre a SAUR 
e a comunidade local. As duas iniciativas fomentam a geração de emprego e renda na 
cidade de Panambi e região, contribuindo para a inserção de adolescentes e jovens no 
mundo corporativo com formação qualificada, apoiada pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), além de dar oportunidades de desenvolvimento 
profissional por meio de estágio. A SAUR também ganha, ao assegurar um quadro de 
sucessão geracional com talentos alinhados aos valores da organização e que ajudam 
a sustentar as estratégias do negócio e sua expansão. 
 
O compromisso da SAUR ultrapassa a obrigação determinada pela Lei da 
Aprendizagem. A empresa conta com 34 aprendizes, 12 a mais do que a cota prevista. 
Desde 2006, mais de 230 jovens e adolescentes foram formados e, atualmente 36 
colaboradores, de diversas áreas, são oriundos do Programa de Iniciação Profissional 
Jovem Aprendiz.  
 
Já o êxito do Programa de Estágio pode ser medido pelos índices de retenção da 
empresa. Do total de colaboradores da área de Controladoria, 41% são ex-estagiários. 
Este percentual é ainda maior, 66% na área de Recursos Humanos. Estes dados 
confirmam a qualidade da estratégia e a coerência com os objetivos de longo prazo dos 
programas. 
 
A SAUR tem uma presença global, mas seus valores são de compromisso com o país. 
“Estamos no mercado há 96 anos e pretendemos permanecer por muitos outros ainda. 
Como já fizemos ao longo de nossa trajetória e faremos sempre, nosso crescimento 
deve ser acompanhado da geração de empregos e oportunidades para as 
comunidades que estão próximas de nós”, afirma a CEO Ingrid SAUR, neta do 
fundador. 
 


