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á viu um vestibular com uma concorrência
de 700 candidatos por vaga? Difícil imaginar.
Só que é exatamente o que acontece quan-
do a briga é por um lugar como trainee. Ve-
ja o caso da Natura. Neste ano, a empresa
abriu 40 vagas, três delas destinadas à tur-

ma de TI. O número total de inscrições bateu os 28 mil
- mais exatamente 700 por vaga. Poucos deles con-
seguiram chegar à etapa final de seleção.

Os números da Natura não formam um caso isolado.
"Neste ano, recebemos mais de duas mil inscrições para
a área de informática", afirma Regina Stuque, gerente de
RH da Schincariol. A empresa abriu 85 vagas para o seu
programa de 2006, das quais 22% são direcionadas a TI,
nas áreas de infra-estrutura e desenvolvimento de siste-
mas. Fazendo as contas, dá uma concorrência de 105 can-
didatos por vaga. Na IBM, por sua vez, só a área de con-
sultoria recebeu mais de oito mil inscrições para as 50 po-
sições de trainee em aberto - ou seja, 160 por vaga.

Ser aprovado no processo seletivo de grandes corpo-
rações - tanto nas fornecedoras de tecnologia como nas
usuárias - é como passar por vários funis. "A disputa pa-
ra conquistar uma vaga de trainee em TI aqui dentro é al-
tíssima", afirma Beatriz Cardoso, gerente de RH da área
de TI da Natura. Qual a razão pela procura tão acirrada?
As grandes empresas, em geral, oferecem programas que
incluem treinamento com profissionais tarimbados, salá-
rios atrativos e boas chances de efetivação. A remunera-
ção inicial de um trainee na Natura é de 3.260,99 reais,
mais benefícios como 14° salário e participação nos lu-
cros. Há programas como o da Schincariol, que coloca um
tutor corporativo na cola de cada selecionado, funcio-
nando como uma espécie de conselheiro profissional.

OS
Em contrapartida, as exigências das empresas não são

poucas. Pede-se inglês fluente, raciocínio rápido, criativi-
dade, habilidade para trabalhar em grupo... É por atender
tantos requisitos que Gislaine Bezerra Brito, de 23 anos,
está entre os 12 finalistas a uma das três vagas de TI da
Natura. Cursando Informática com ênfase em Gestão de
Negócios na Fatec Praia Grande, no estado de São Paulo,
ela acredita que superou vários colegas até o momento
atual por características como visão de negócios, dina-
mismo e perfil empreendedor. Detalhe: Gislaine já traba-
lha como estagiária na própria Natura. "Essa vaga de trai-
nee é uma oportunidade de fazer carreira aqui", diz ela,
que está participando de uma maratona de testes e ava-
liações. Aliás, essa é uma particularidade entre as contra-

tantes. De dinâmicas de grupo a entrevistas com executi-
vos, o processo em geral é longo e exaustivo.

Formada em Engenharia da Computação pela Univer-
sidade Católica de Santos, Ellen Duarte França, de 24 anos
e trainee da IBM Global Services, se inscreveu em pelo
menos cinco programas de trainee. "É comum eles pedi-
rem experiência. Como minha formação é mais acadêmi-
ca, pensei que sairia em desvantagem", diz.

Atualmente alocado para a Basf, Yuri Fiori de Almei-
da, de 21 anos e estudante do terceiro ano de Ciência
da Computação na Universidade São Judas, em São Pau-
lo, buscou uma oportunidade em mais de dez empre-
sas até ser selecionado como trainee da Complex, em-

presa que presta ser-
viços de implementa-
ção e consultoria em
SAP. "Acredito que con-
segui entrar aqui por
já ter alguma experiên-
cia como web desig-
ner", diz Yuri. Ele ganha
2,2 mil reais por mês e
atua como consultor.

Engana-se quem pen-
sa que basta ter tirado
notas altas na faculda-
de e dominar funções

técnicas para ser escolhido hoje. O que as empresas
mais têm buscado é o profissional de tecnologia com
ênfase agressiva em negócios, perfil muito em voga no
mercado. "Procuramos trainees com visão processual
e facilidade de entender o negócio", diz Beatriz, da Na-
tura. Na Complex, por sua vez, busca-se isso também
para candidatos que venham a atuar como consultores.
Os conhecimentos técnicos, é claro, não ficam em se-
gundo plano. Marcelo Fraile, diretor-executivo da Com-
plex, diz que para a área de programação ele mira em
candidatos que reúnam conhecimento de informática
e lógica de programação.

Se gente superespecializada não aparece a toda hora,
candidato bilíngüe também não é algo tão comum quan-
to parece. Embora tenha recebido milhares de currícu-
los para os seus três programas de trainee que atendem
o mercado de TI (consultoria, área técnica e vendas), Lu-
ciana Farisco, gerente de talentos da IBM, revela que uma
de suas maiores dificuldades é encontrar candidatos com
inglês fluente. "Quando chega nesse quesito, o número
de candidatos cai drasticamente", afirma Luciana. Pode
ser um diferencial e tanto para quem está na disputa.
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