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Pesquisa exclusiva FIA/Companhia de Talentos aponta quais os melhores ambientes de 
trabalho e desenvolvimento para jovens profissionais emergentes. 

O publicitário carioca Gabriel Barbosa, de 28 anos, gerente de segmentação de clientes da 
Coca-Cola, não sabe o que é trabalhar mais do que um ano na mesma função. Sua carreira 
começou em meados de 2004, quando foi aprovado no programa de trainee da subsidiária 
brasileira da fabricante de bebidas, com sede no Rio de Janeiro. Mal completara dois meses de 
trabalho na empresa, Barbosa foi despachado para a distribuidora Refresco Guararapes, em 
Recife, um dos cinco maiores fabricantes e distribuidores da Coca-Cola no Brasil. Sua missão 
era implantar uma metodologia nova de pesquisa e de treinamento, criada para checar se as 
estratégias de marketing eram executadas pelos vendedores. Sua desenvoltura na tarefa foi 
tal que, em agosto do ano passado (portanto, com cerca de dois anos de casa), ele se tornou 
uma das quatro pessoas designadas pela matriz, em Atlanta, para disseminar o uso da 
metodologia por todos os fabricantes da Coca-Cola espalhados pelo mundo. Barbosa continua 
morando no Brasil, mas é difícil encontrá-lo por aqui. "Nos últimos dez meses trabalhei na 
Tailândia, em Hong Kong, em Cingapura e na Argentina", diz ele. "Só para a China fiz seis 
viagens." 

A trajetória fulminante de Barbosa estava longe de ser a regra dentro dos quadros da Coca-
Cola até pouco tempo atrás. Mais recentemente, porém, histórias de jovens que sobem os 
degraus da hierarquia da empresa numa velocidade vertiginosa começaram a se tornar cada 
vez mais comuns. O programa de recrutamento de jovens da companhia voltou a existir em 
2003, depois de cerca de dez anos desativado. Seu grande propósito é captar no mercado 
jovens profissionais com talento de sobra para, num curto espaço de tempo, assumir posições 
de destaque na empresa. Segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de 
Administração (FIA) e pela consultoria Companhia de Talentos, a pedido de EXAME, a Coca-
Cola aparece como uma das seis melhores empresas instaladas no país para que jovens 
recém-formados comecem sua carreira. As outras cinco são ABN, Bosch, Nestlé, Natura e 
Unilever. Nesse grupo de elite, os jovens executivos recém-contratados encontram salários 
iniciais mais altos que a média do mercado, oportunidades de crescimento acelerado na 
carreira e programas de treinamento que podem durar três anos. O que essas empresas 
esperam, no final das contas, é garantir a existência de talentos suficientes para sustentar o 
crescimento no presente e no futuro. O investimento em jovens talentos emergentes é um 
exercício de perenidade. Só por isso, vale a pena prestar atenção no que elas estão fazendo. 
Para esse grupo selecionado, o que está em jogo é a possibilidade de seduzir os melhores 
talentos e retê-los pelo maior tempo possível uma tarefa cada vez mais difícil graças ao avanço 
da globalização, ao surgimento de novas tecnologias e ao crescimento acelerado da economia 
mundial. "Hoje os programas de trainees são cada vez mais fábricas de executivos, planejados 
para acelerar a ascensão desses jovens profissionais", diz Joel Dutra, vice-coordenador do MBA 
em recursos humanos da FIA e um dos responsáveis pela pesquisa, que avaliou 51 das 
maiores empresas instaladas no país. 

Dentro dessas novas fábricas de executivos, jogar o novato no fogo logo de cara, como 
aconteceu com Barbosa, é apenas uma das maneiras de turbinar a carreira de quem está 
começando. Outra tendência tem sido apelar para técnicas já conhecidas no caso de 
executivos experientes, como a progressão salarial, que prevê aumentos da remuneração 
atrelados ao desempenho dos jovens ao longo do programa. Uma das adeptas desse método é 
a subsidiária brasileira da suíça Nestlé. Durante o programa, com duração de até 24 meses, os 
trainees são avaliados quatro vezes pelos tutores e responsáveis pelas áreas com as quais 
tiveram contato. O desempenho em cada um dos quatro testes pode render um aumento de 
até 15% no salário. Na prática, isso significa que o novato começa ganhando 2 963 reais e 
pode chegar ao final do programa com uma remuneração de 5 180 reais. No ABN, cujo 
programa dura 18 meses, os trainees também podem ganhar um reajuste que varia de 5% a 
20% ao final do primeiro ano.  



"Temos uma expectativa de que esses jovens se sintam estimulados a se desenvolver 
rapidamente", diz Paula Giannetti, superintendente de recursos humanos do banco. 

Mais do que salário, porém, jovens talentos costumam ser ávidos por experiência e 
aprendizado. E é nesse ponto o contato entre executivos experimentados e garotos cheios de 
energia e de novas idéias que as melhores empresas para começar a carreira também se 
destacam. "Os melhores programas de trainee não são aqueles que apenas dão um banho 
técnico no profissional, mas os que também trabalham aspectos comportamentais", diz Dutra, 
da FIA. O ABN, por exemplo, instituiu um mentor para cada trainee quando reformulou seu 
programa, em 2004. "Até então, tínhamos apenas um mecanismo de contratação de jovens 
profissionais para as agências e para as áreas institucionais do banco", diz Paula, do ABN. 
"Agora, ele existe para captar futuros líderes." A mudança na diretriz se reflete em números. 
Em 2001, o ABN contratou 107 jovens por meio de seu programa de trainees. Neste ano, com 
muito mais critério nas escolhas, abriu 25 vagas e preencheu apenas 20 delas. No ABN, o 
papel do mentor é desempenhado pelo presidente Fabio Barbosa, pelos vice-presidentes e 
diretores. "Esses jovens têm um currículo muito melhor do que o que tínhamos quando 
começamos têm experiência internacional, fluência em várias línguas", diz Félix Cardamone, 
diretor de cartões e crédito imobiliário do ABN e um dos mentores. "Eles só não têm 
experiência de vida corporativa." Cardamone sai para jantar a cada dois meses com seus três 
pupilos. Entre uma garfada e outra, nada de abordar o maravilhoso mundo do crédito. As 
conversas giram em torno de questões como o relacionamento com os colegas, a ansiedade 
em relação a mudanças na empresa e até a vaidade de jovens profissionais que estão o tempo 
todo sob os holofotes. Para quem acaba de chegar a uma grande empresa, essa proximidade 
com o alto escalão costuma ser um privilégio. "Sua exposição aumenta, mas as expectativas e 
as cobranças também", diz César Marino, ex-trainee do ABN e um dos "discípulos" de 
Cardamone. Administrador de empresas formado na Universidade de São Paulo, Marino é um 
exemplo da possibilidade de crescimento rápido no banco. Logo após terminar o programa de 
trainees, em janeiro de 2005, ele assumiu uma gerência. No início de 2007 foi novamente 
promovido e hoje, aos 26 anos, é responsável por gerenciar uma carteira de 30 grandes 
clientes corporativos do ABN. 

Ter um executivo experiente próximo aos novatos pode ser vital não apenas para ajudar na 
formação como também para reter esses talentos. Isso fica claro em casos como o da 
engenheira mineira Carolina Oliveira, de 25 anos. Ela entrou no programa de trainee da 
fabricante de autopeças Bosch em 2006, contratada por Paulo Rocca, gerente de compras de 
material produtivo da Bosch para a América Latina. Além de chefe, Rocca passou a ser seu 
tutor. (Sim, há uma brutal diferença entre ser chefe e ser tutor.) Depois de trabalhar quatro 
meses sob seu comando, Carolina disse que gostaria de trabalhar em outra área. A trainee, 
porém, não foi penalizada. Ao contrário, em julho ela irá para a Alemanha, sede mundial da 
Bosch, e até janeiro de 2008 concluirá seu programa de trainee trabalhando na área de 
engenharia de compras de uma fábrica próxima à cidade de Hannover. Deve voltar então ao 
Brasil para assumir uma posição na área de engenharia de compras de motor de partida, na 
fábrica da Bosch em Campinas, no interior de São Paulo. "Como chefe fiquei triste ao saber 
que não a teria comigo, mas como tutor achei ótimo que ela tenha descoberto logo o que a 
seduz na empresa", diz Rocca. "Assim, pude ajudá-la a definir com precisão seus próximos 
passos." 

Fábrica de executivos 

As principais características dos 
programas de trainee das maiores 
empresas instaladas no país(1) 

EXISTÊNCIA DO PROGRAMA 

Menos de 5 anos 50% 



Entre 6 e 10 anos 24% 

Entre 11 e 15 anos 22% 

Mais de 15 anos 4% 

PERIODICIDADE 

Anual 64% 

Bienal 14% 

Pontual 14% 

Semestral 8% 

ÁREAS ABRANGIDAS 

Vendas e marketing 86% 

Administrativas (finanças, jurídico, 
RH, planejamento) 

82% 

Industrial 76% 

Técnicas 60% 

Outras 6% 

PARTICIPAÇÃO DO EXECUTIVO 

Sim, nas fases finais de seleção 60% 

Sim, em todas as fases de seleção 24% 

Sim, definindo o perfil do 
candidato 

12% 

Não, o gestor apenas recebe o 
candidato contratado 

4% 

PROGRESSÃO SALARIAL ATRELADA A 
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

Não 76% 

Sim 24% 

(1) Pesquisa realizada com 51 empresas 



de médio e grande porte 

Fonte: Pesquisa FIA/Companhia de 
Talentos 

Toda essa atenção toma tempo e sai caro. A estimativa do mercado é que formar um trainee 
pode custar até quatro vezes mais do que um executivo em início de carreira que entra na 
companhia por outras portas. Apesar disso, entre as empresas que se destacaram na pesquisa 
encomendada por EXAME, reduzir o tempo de treinamento para economizar alguns trocados 
está fora de cogitação. Na fabricante de bens de consumo Unilever, por exemplo, o caminho é 
o oposto. Em 2004, a empresa decidiu estender a duração de seu programa de dois para três 
anos. O objetivo é que os jovens talentos tenham tempo para atuar em diversas áreas da 
companhia e ser expostos a mais desafios sob os olhares de tutores e de executivos de 
recursos humanos. Aparentemente, o investimento na moçada tem gerado resultados positivos 
para a Unilever. Hoje, de seu quadro total de gerentes, quase metade é oriunda de programas 
de trainee o próprio presidente da subsidiária brasileira, o paulista Vinícius Prianti, foi formado 
na turma de 1971. "Temos um histórico impressionante de desenvolvimento de talentos e 
queremos que isso perdure", afirma Marcelo Williams, vice-presidente de recursos humanos da 
Unilever. 

Fonte: Exame, ano. 41, n. 10, p. 104-109, 6 jun. 2007. 
 


