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Os profissionais que ini-
ciam carreira nas áreas de
Ciências Contábeis e Atua-
riais, Administração de Em-
presas e Direito encontram
no mercado de auditoria uma
grande oportunidade de cres-
cimento. As médias e gran-
des empresas costumam
contratar trainees (estagiá-
rios), que seguem um plano
de carreira até chegarem a
sócios. Elas recebem currí-
culos por seus sites durante
todo o ano, mas cada uma
realiza a seleção em um pe-
ríodo específico.

A PricewaterhouseCoo-
pers, por exemplo, recebe
agora inscrições para vagas
de trainee em seus 16 escri-
tórios no País. É possível can-
didatar-se a partir do segun-
do ano de graduação e até de-
pois de do i s anos da
conclusão do curso. A com-
panhia também seleciona
profissionais com formação
em Economia, Engenharia,
Psicologia e diversas áreas
da tecnologia.

O ingresso, na qualidade
de trainee, em uma empresa
de auditoria garante uma re-
muneração satisfatória para
a média oferecida pelo mer-

cado e o subsídio do curso
universitário e de idiomas —
a porcentagem varia de em-
presa para empresa —, além
dos benefícios tradicionais,
como alimentação, transpor-
te e saúde. O estudante tam-
bém tem a garantia de reco-
nhecimento de seus es-
fo rços , a t ravés de
avaliações de de-
sempenho.

Na KPMG, por
exemplo, ao ingres-
sar na empresa, o
trainee passa por um
treinamento de
240 horas,
durante as

Cristina. Segundo ela, a cada
ano, o profissional é desafia-
do a fazer mais e melhor. E a
exigência existe porque o de-
senvolvimento da carreira do
auditor ou consultor faz parte
de um processo de treina-

quais apren-
de sobre contabi-
lidade, audito-
ria e impostos.
Depois de
um ano de
trabalho,
pode ser
promovido
a auditor
ou consultor, dependendo da
especialização.

Cristina Bonini, diretora
de RH da KPMG no Brasil,
alerta para o fato de a promo-
ção não ser automática. —
Não é como uma escada ro-
lante. Está fundamentalmen-
te ligada a um esforço — diz

mento e seleção de alguém
que será sócio. Assim, aque-
les que não suportam traba-
lhar 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 Tribu-
tária da KPMG no Brasil e
ingressou na companhia co-
mo trainee. — No começo
você viaja muito — explica
Marienne. Não prejudicar a
vida pessoal também está

entre as preocupa-
ções de um jo-
vem auditor ou
consultor. —
Tem gente que

até perde namora-
do — garante.

M a r i e n n e
c o n s e -
guiu via-
b i l i z a r
sua vida
pessoal,
apesar das

dificulda-
des. Ela foi
mãe aos 25

a n o s e ,
m e s m o
a s s i m ,

chegou à
ge rênc ia ,

passou pela diretoria e se
tornou sócia em dez anos,
tempo considerado curto na
área.

O segredo de Marienne é
o planejamento. — Já alugo
na hora do almoço o filme
que assistirei à noite. Uso es-
se tempo também para ir ao

cabeleireiro — diz. A execu-
tiva também considera im-
portante estabelecer limites
para o horário de trabalho e
manter hobbies. — É fácil se
envolver demais quando se
gosta do que faz. Mas é pre-
ciso resistir à tentação de fa-
zer coisas depois do expe-
diente, 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 vanta-
gem é atingir um reconheci-
mento proporcional ao seu
esforço. A promoção é em
função do mérito, indepen-
dentemente de haver vagas.
Outra vantagem é o aprendi-
zado contínuo: cada dia você
vive uma situação diferente
com clientes diferentes; nun-
ca cai na rotina — destaca.

Tanto a profissão é envol-
vente, que a maioria (95%)
dos que ingressam, ao me-
nos na KPMG, apresenta de-
sempenho que justifica a efe-
tivação e é aproveitada pela
companhia. No ano passado,
foram selecionados 326 trai-
nees em todo País. Para a se-
leção, a ser realizada em abril
de 2007 o número de vagas
ainda não está fechado. 
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