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A carreira é promissora para os recém-formados e começa na posição de trainee.  
 
Os profissionais que iniciam carreira nas áreas de Ciências Contábeis e Atuariais, 
Administração de Empresas e Direito encontram no mercado de auditoria uma grande 
oportunidade de crescimento. As médias e grandes empresas costumam contratar trainees, 
que seguem um plano de carreira até chegar a sócios. Elas recebem currículos por seus sites 
durante todo o ano, mas cada uma realiza a seleção em um período específico.  
 
A PricewaterhouseCoopers, por exemplo, recebe agora inscrições para vagas de trainee em 
seus 16 escritórios no País. É possível candidatar-se a partir do segundo ano de graduação e 
até depois de dois anos da conclusão do curso. A companhia também seleciona profissionais 
com formação em Economia, Engenharia, Psicologia e diversas áreas da tecnologia. Os alunos 
de Direito precisam estar ao menos no quarto ano para participar do processo seletivo.  
 
O ingresso, na qualidade de trainee, em uma empresa de auditoria garante uma remuneração 
satisfatória para a média oferecida pelo mercado e o subsídio do curso universitário e de 
idiomas - a porcentagem varia de empresa para empresa -, além dos benefícios tradicionais, 
como alimentação, transporte e saúde. O estudante também tem a garantia de 
reconhecimento de seus esforços, por meio de avaliações de desempenho periódicas.  
 
Na KPMG por exemplo, ao ingressar na empresa, o trainee passa por um treinamento de 240 
horas, cerca de seis semanas, durante as quais aprende sobre contabilidade, auditoria e 
impostos. Depois de um ano de trabalho, pode ser promovido a auditor ou consultor, 
dependendo de sua especialização.  
 
Cristina Bonini, diretora de RH da KPMG no Brasil, alerta para o fato de a promoção não ser 
automática. "Não é como uma escada rolante. Está fundamentalmente ligada a um esforço", 
diz. Segundo ela, a cada ano, o profissional é desafiado a fazer mais e melhor. E a exigência 
existe porque o desenvolvimento da carreira do auditor ou consultor faz parte de um processo 
de treinamento e seleção de alguém que será sócio. Assim, aqueles que não suportam 
trabalhar sob pressão, devem ficar longe dessas empresas.  
 
"O primeiro desafio é conciliar o ritmo de trabalho com a faculdade", lembra Marienne Munhoz, 
que hoje é sócia da Assessoria Tributária da KPMG no Brasil e ingressou na companhia como 
trainee. "No começo você viaja muito", explica Marienne. Não prejudicar a vida pessoal 
também está entre as preocupações de um jovem auditor ou consultor. "Tem gente que até 
perde namorado", garante.  
 
Marienne conseguiu viabilizar sua vida pessoal, apesar das dificuldades. Ela foi mãe aos 25 
anos e, mesmo assim, chegou à gerência, passou pela diretoria e se tornou sócia em dez anos, 
tempo considerado curto na área. "Confesso que tenho muita ajuda da minha mãe, minha irmã 
e da babá para cuidar do Gabriel e moro perto do trabalho", conta.  
 
O segredo de Marienne é o planejamento. "Eu já alugo na hora do almoço o filme que assistirei 
à noite. Uso esse tempo também para ir ao cabeleireiro", diz. A executiva também considera 
importante estabelecer limites para o horário de trabalho e manter hobbies. "É fácil se 
envolver demais quando se gosta do que faz. Mas é preciso resistir à tentação de fazer coisas 
depois do expediente, que podem ser feitas no dia seguinte."  
 
A paixão pelo trabalho vem, principalmente da oportunidade de conhecer e vivenciar situações 
novas. "Para mim, a principal vantagem é atingir um reconhecimento proporcional ao seu 
esforço. A promoção é em função do mérito, independentemente de haver vagas. Outra 
vantagem é o aprendizado contínuo, cada dia você vive uma situação diferente com clientes 
diferentes, você nunca cai na rotina", destaca.  
 



Tanto a profissão é envolvente, que a maioria (95%) dos que ingressam, ao menos na KPMG, 
apresenta desempenho que justifica a efetivação e é aproveitada pela companhia. No ano 
passado, foram selecionados 326 trainees em todo País. Para a seleção a ser realizada em abril 
de 2007, o número de vagas ainda não está fechado.  
 
Segundo a diretora de RH da empresa, apesar de haver menos para os que já não podem ser 
trainees, os executivos com experiência também podem ingressar na compa-nhia como 
especialista em uma linha de negócios.  
 
No próprio site das auditorias, há espaço para profissionais mais experientes enviarem seus 
curriculum. Além da PricewaterhouseCoopers (www.pwc.  
 
com/recrutamentobrasil) e da KPMG (www.kpmg.  
 
com.br/carreiras.asp?dt=visao), outras duas empresas de auditoria consideradas de grande 
porte são a Ernest Young (www.ey.  
 
com/global/content.nsf/south_america_p/_carreiras) e a Deloitte (www.deloitte.  
 
com.br).  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 5 fev. 2007. Vida Executiva, p. C11. 
 


