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Captar os melhores iniciantes no mercado é um desafio e tanto para as empresas. Para isso, elas 
não medem esforços para ter em suas equipes profissionais que poderão fazer a diferença. 
 
A temporada de caça aos grandes talentos está aberta! Não é de hoje que as empresas investem 
pesado nos programas de trainee, principal porta de entrada para a carreira executiva. Mas elas 
não param por aí. Nos últimos tempos, as companhias tornaram- se mais proativas na 
abordagem. Em vez de aguardar os interessados fazerem inscrição, elas passaram a mirá-los 
ainda no banco das universidades. Mais do que identificá- los, os programas de parcerias têm 
como objetivo treiná-los de acordo com as competências mais valorizadas no mercado.  
 
O Unibanco investe em parcerias com o Ibmec e a Unicamp, no programa Banco do Futuro. Criado 
em 2001, ele visa captar jovens interessados no mercado financeiro. De acordo com Beatriz 
Schmidt, Superintendente de Recursos Humanos, essa foi a maneira encontrada para se 
aproximar do universo acadêmico ao mesmo tempo em que tem à disposição jovens com um 
perfil adequado. "A maior vantagem do Banco do Futuro é contar com talentos mais preparados, 
com excelentes conhecimentos técnicos, visão de projeto, demanda e, principalmente, que 
valorizam a entrega de resultados, uma habilidade muito importante para o Unibanco", atesta 
Beatriz.  
 
Os interessados passam por uma série de treinamentos e desenvolvem um projeto, sem, contudo, 
prejudicar a vida acadêmica. Por isso, o trabalho acontece nas instalações das instituições de 
ensino. No final, a participação contará como um diferencial nos processos de seleção para o 
programa de trainee ou pode render uma contratação direta. O banco contabiliza um índice de 
aproveitamento de 30% dos jovens que passaram pelo projeto.  
 
Check-up das competências 
 
No banco Itaú, a parceria foi firmada com a Associação de Engenheiros Politécnicos (AEP), da 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O projeto PoliMapCom também tem os 
graduandos como público- alvo e acontece em três fases, tendo sempre como principal objetivo 
mapear competências. Uma das principais ferramentas utilizadas é um questionário, composto por 
100 pares de frases, que servirá para montar um inventário individual de competências. 
 
Para Valéria Riccomini, Gerente de Atração e Integração de Pessoas do Itaú, um dos principais 
trunfos da parceria está no mapeamento. "O que chamamos de consciência emocional - que são 
as competências ligadas à liderança, trabalho em equipe e empreendedorismo - é o que mais 
precisa de reforço. E isso conseguimos por meio de uma ferramenta de análise, cujo resultado 
será passado ao aluno, o qual contará com o apoio da universidade para aprimorar os pontos de 
melhoria", explica. Os bons resultados são sentidos por todos os envolvidos. "A criação do projeto 
surgiu de uma carência apontada pelos graduandos.  
 
Desde que o implementamos, sentimos uma melhoria da imagem da associação e da adesão dos 
alunos", comemora Eduardo Pinheiro, coordenador do projeto na AEP. Valéria emenda dizendo 
que a parceria permite ao banco conseguir talentos com perfil mais apropriado. Há um mês 
atuando na área de Superintendência de Análise de Crédito à Pessoa Jurídica do banco, Daniel 
Garcia Marques participou do programa e aponta o mapeamento de competências como uma 
grande ferramenta. "O feedback dos resultados nos leva ao autoconhecimento. Identificar nossas 
capacidades técnicas é relativamente fácil, mas reconhecer capacidades como liderança, por 
exemplo, é difícil", conclui.  
 
 
 



Cruzando fronteiras  
 
Olhar além das competências técnicas também é o que a Natura procura fazer. A empresa busca 
profissionais que atendam a um perfil de liderança, empreendedorismo, iniciativa e comunicação, 
mas a preferência é dada àqueles que compartilham das crenças da companhia, fortemente 
apegada a questões como sustentabilidade e ausência de preconceitos. 
 
"De nada vai adiantar o nome da universidade, se o jovem não compartilhar dessas crenças", 
afirma Andréa Vernacci, Gerente de Planejamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos. A 
empresa possui um trabalho de divulgação de seu programa nas faculdades em todo o país, mas 
está estruturando um projeto mais ambicioso de parceria com universidades internacionais, como 
Ensead (França), London Business School (Inglaterra), Harvard (Estados Unidos) e INCAE (Costa 
Rica). O propósito é identificar talentos brasileiros e latino- americanos e trazê-los ao Brasil para 
assumir uma função. 
 
"A idéia de buscar jovens latinos em universidades internacionais se deve ao fato da Natura estar 
aberta à internacionalização. Estamos a procura de talentos multiculturais, que passarão por um 
plano de desenvolvimento e treinamento aqui, e futuramente assumirão posições em outros 
mercados", explica Andréa.  
 
Fonte de oportunidades  
 
As próprias instituições de ensino são uma fonte de empregos. Um bom exemplo disso é o Senac-
SP. Encontrar ex-alunos trabalhando por lá não é difícil. Patrícia Garcia, Assistente de Gerência da 
unidade de Hotelaria e Turismo, é um caso. Formada pelo curso de Tecnólogo de Hotelaria, ela 
recebeu duas vezes o convite para participar do processo seletivo. Não pôde participar do 
primeiro, mas foi no segundo que conseguiu atingir o objetivo de trabalhar no Senac. "Foi ótimo. 
Sempre tive esse sonho".  
 
De olho no mercado internacional, a Natura criou um programa com universidades estrangeiras 
para trazer ao país brasileiros que estejam no exterior 
 
Ela ressalta que a escola se preocupa com a empregabilidade de seus alunos. "Na grade curricular 
do curso temos disciplinas voltadas à inserção no mercado de trabalho". O método de contratação 
dos exalunos é de fato uma prática entre todas as unidades do Senac. Na de Hotelaria e Turismo, 
há em vigência um programa formal para ex-alunos dos anos 2002 a 2004. O processo é 
composto de análise do currículo e teste de perfil. "Valorizamos o talento que passou por nossos 
cursos de graduação, pós-graduação e técnicos.  
 
A finalidade é ter profissionais capacitados e preparados", explica Juliana Mello, Coordenadora da 
Área de Educação Corporativa do Senac-SP.  
 
Olho vivo 
 
Para os interessados em uma carreira promissora, a dica é ficar atento a tudo o que acontece nas 
faculdades: palestras, cursos e eventos onde surgem a oportunidade de participar de um 
programa ou mesmo de expandir a rede de contatos, o que pode gerar uma contratação.  
 
"É importante participar por meio de grupos de discussão, blogs e associações das áreas de 
trabalho", indica Juliana Mello. No entanto, é sempre bom lembrar que na captação de talentos 
alguns perfis se destacam. Profissionais com fluência em inglês, espírito empreendedor, iniciativa, 
proatividade e capacidade de trabalhar em equipes saem à frente. 
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