
ada vez mais valoriza-
dos por empresas e
recém-formados, os
rigorosos processos
seletivos para trainees

podem ser a porta de entrada
para o mercado de trabalho. Rea-
lizados anualmente por quase
todas as grandes organizações,
oferecem bons salários e a opor-
tunidade de iniciar uma carreira
em grande estilo. Mais do que
uma boa oportunidade, porém, a
disputa por essas vagas tem dei-
xado evidente as divergências
entre o que as empresas procu-
ram e o tipo de novos profissio-
nais que ingressam no mercado a
cada ano.

As especulações sobre o
assunto provocam debates inter-
mináveis entre empresas e insti-
tuições acadêmicas. Enquanto as
organizações reclamam da má
qualidade no conteúdo oferecido
pelas universidades, estas apon-
tam a falta de interesse do
empresariado em complementar
a formação acadêmica como a
grande lacuna para a oferta de
profissionais competentes no
mercado. No meio desse debate,
profissionais cada vez mais
jovens preparam-se para exercer



funções complexas e desenvol-
ver o papel de líder, apontado
como o objetivo mais freqüente
de quem decide contratar um
recém-formado.

Para a coordenadora de Rela-
ções Internacionais da Fundação
Getúlio Vargas (FGV), Lígia
Maura Costa, o rigor desses pro-
cessos é uma forma de encontrar
talentos com um perfil que aten-

da aos padrões internacionais,
tendência muito comum na
Europa e que começa a se espa-
lhar pelo resto do mundo. "A
procura das empresas é pelo
profissional com perfil globali-
zado, eclético, capaz de atuar
em diferentes áreas e empresas
de qualquer país", assegura.
Segundo ela, é o foco na inter-
nacionalização que tem ímpul-
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sionado o investimento nesses
profissionais e tornado a disputa
tão acirrada.

No entanto, nem sempre a
expectativa dos jovens em rela-
ção às empresas corresponde à
realidade. Uma pesquisa do Gru-
po Foco, especializado em recru-
tamento de trainees e estagiá-
rios, com l .302 jovens entre 18 e
25 anos e 20 empresas de médio
e grande porte de vários segmen-
tos, realizada em maio de 2007
em 17 estados, mostra que cerca
de 90% são otimistas e acredi-
tam que podem ocupar cargos de
liderança. Mas apenas 81% estão
dispostos a aceitar regras exage-
radas (grandes desafios).

Além disso, enquanto eles
imaginam que competências
como capacidade de aprender,
flexibilidade, autoconfiança e
comprometimento são as mais
valorizadas pelo mercado, as
corporações procuram foco no
resultado, empreendedorismo,
liderança, trabalho em equipe e
resiliência, um termo usado em
física para identificar a capaci-
dade de sofrer impacto sem se
abalar. No ambiente de traba-
lho, seria resistência às adversi-
dades.

Segundo a presidente do
Grupo Foco, Eline Kullock, a
valorização de jovens profissio-
nais, ainda que de alta perfor-
mance, é inadequada, pois supe-
restima a capacidade realizadora
de quem está em pleno processo
de formação profissional e não
possui maturidade suficiente. As
diferenças entre o que um procu-
ra e o que o outro tem a oferecer
também são muitas, o que mui-



tas vezes provoca frustração em
ambos. "De nada adianta o dis-
curso do job rotation se, na prá-
tica, a organização espera o
cumprimento de metas arroja-
das, demonstração de liderança e
resultados numéricos (e homéri-
cos). O que vemos na prática do
nosso dia-a-dia é que esse jovem
não é mais encarado como ini-
ciante. Não se trata de um fast-
food, onde é só chegar e pedir
pelo combo", afirma.

Para o coordenador de Rela-
ções Empresariais da Faculdade
de Tecnologia de São Paulo
(Fatec), Tatsuo Sakima, a inicia-
tiva privada tem um conceito
engessado sobre o seu papel na
formação profissional. "As
empresas jogam toda a responsa-
bilidade sobre as instituições
acadêmicas, mas não questionam
sua própria participação, que
deveria ser muito maior", alega.

Ele reconhece que há certa
deficiência no conteúdo ofereci-
do por algumas instituições, mas
acredita que a maior parte do

problema está na dificuldade em
contar com a parceria do empre-
sariado. "Se verificarmos o per-
centual de empresas parceiras,
veremos que ainda é muito bai-
xo. A maior parte não se interes-
sa em participar da formação,
quando poderia contribuir com o
conhecimento prático. Muitas
sequer são capazes de oferecer
capacitação aos seus próprios
funcionários", critica. O coorde-
nador também põe em xeque a
falta de profissionais em alguns
setores. "Temos um aluno que
passou num teste da Petrobras há
dois anos, mas até hoje não foi
chamado. É estranho, já que a
empresa sempre é apontada pela
falta de técnicos."

Como ele, o professor Mar-
eio Rillo, reitor do Centro Uni-
versitário da Fundação Educa-

cional Inaciana (FEI); também
indica a falta de comprometi-
mento das empresas como agra-
vante do problema, mas reco-
nhece que o setor privado come-
ça a se interessar pelo assunto.
Ainda assim, investimentos nos
processos de inovação e moder-
nização tecnológica, geralmente
atribuídos às instituições acadê-
micas, são iniciativas que deve-
riam partir também das empre-
sas. "Pesquisa, educação e tec-
nologia são diretrizes básicas
para o crescimento, mas é preci-
so investimento e participação
da iniciativa privada. Do contrá-
rio, a coisa não anda. Ainda que
o Brasil esteja crescendo, temos
um déficit na educação e é res-
ponsabilidade do empresariado
se envolver para mudar esse
quadro."

As empresas argumentam
que a enorme lista de exigências
é uma garantia da contratação de
bons profissionais e, no caso de
trainees, uma forma de ajudar no
desenvolvimento da carreira de
quem acabou de deixar a univer-
sidade. A procura por pessoas
com um perfil específico, que se
enquadre no papel de executivo,
não é tarefa fácil e vem da
necessidade de oxigenar o qua-
dro de liderança da empresa, o
que justificaria a supervaloriza-
ção de quem consegue a vaga.
Entretanto, essa seria apenas
uma das vertentes do investi-
mento que as corporações fazem
para capacitar seus profissionais,
num processo que inclui contra-
tação de estagiários e programas
internos de aperfeiçoamento.



Contrariando a maioria das
organizações, que preferem uni-
versitários de universidades
renomadas, o superintendente de
recursos humanos do Unibanco,
Rodolfo Roquette, garante que a
empresa não faz distinção entre
as instituições e, diante do cená-
rio econômico atual, se empenha
em capacitar pessoas para suprir
um possível vácuo no quadro de
profissionais. Ele explica a posi-
ção do banco: "Pretendemos
contratar 5 mil novos funcioná-
rios em 2008. Não há, então,
como assumir uma posição eli-
tista e optar apenas por jovens
das chamadas 'universidades de
primeira linha'. Não tenho a fal-
sa idéia de que acharei essas pes-
soas em um mesmo lugar. Além
disso, não posso apenas só
cobrar resultados: preciso prepa-
rar meu funcionário".

Investindo aproximadamente
R$ 50 milhões em capacitação
profissional em 2007, o Uniban-
co abriu processo para contratar
20 novos trainees, mas acabou
estendendo o programa e contra-
tando 90. A organização também
mantém cerca de 370 estagiários
que, segundo o superintendente,
são vistos como funcionários em
potencial: a empresa possui um
índice de efetivação de estagiá-
rios de cerca de 50%. Além de
investir na contratação de fun-
cionários alinhados com a mis-
são da empresa, programas inter-
nos de capacitação, como treina-
mentos na área de varejo e capa-
citação de gestores, possibilitam
a especialização e um posterior
planejamento de carreira.

Situação semelhante aconte-
ce na Construtora Lopes: impul-
sionada pela expansão do merca-
do imobiliário, a empresa regis-
trou um lucro líquido de R$ 52
milhões em 2007 e entrou em
onze novos mercados, por meio
de aquisições imobiliárias regio-
nais. A expansão vertiginosa
motivou a Lopes a integrar pela
primeira vez a lista de empresas
que investem em trainees,
estreando com mais de 6 mil ins-
critos em 2007.

"Investimos não só em trai-
nees, mas em todos os funcioná-
rios", garante a superintendente
de RH, Roberta Bicalho. A
Lopes mantém programas volta-
dos para todas as áreas, incluin-
do administração e vendas, além
de estudar um programa mais
elaborado para estagiários em

2008. "Será uma espécie de
minitrainee, mas ainda estamos
definindo como funcionará. De
qualquer forma, o objetivo é
selecionar talentos e investir
neles."

De olho na falta de profissio-



nais especializados, Roberta
defende o investimento como
forma de garantir mão-de-obra
competente. "É preciso estar
atento ao ciclo de formação, que
começa nas empresas. Elas pre-
cisam ser co-responsáveis pelo
desenvolvimento de profissio-
nais, sejam eles funcionários,
trainees ou estagiários."

De acordo com ela, é neces-
sário capacitar pessoas para evi-
tar gargalos como o verificado
na construção civil, onde a longa
estagnação do mercado provo-
cou a migração de engenheiros
civis para outras áreas. Anteci-
pando a possível falta de corre-
tores, por exemplo, a Lopes trei-
nou, só em setembro do ano pas-

sado, 275 novos profissionais,
contabilizando 5 mil corretores
autônomos em 2007.

Apesar do alto investimento
em profissionais estratégicos
como os trainees, grandes cor-
porações também oferecem
oportunidades para funcionários
mais antigos. E o caso da Unile-
ver, que, de acordo com Vera
Durante, diretora de recursos
humanos, mantém processos de
avaliação anual para definir as
bases de desenvolvimento de
cada funcionário para o ano
seguinte, com a possibilidade de
mudança de setor.

Vera acredita que a relação
empresariado-universidade ainda
é muito pequena e que mais par-
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cerias poderiam ser realizadas. A
própria Unilever firmou parceria
com a Fundação Dom Cabral, de
Belo Horizonte, para suprir a fal-
ta <Je profissionais técnicos da
área de TI. Também otimista com
o cenário econômico, ela acredi-
ta que esse seria o momento ideal
para aumentar o diálogo, garan-
tindo o envolvimento de empre-
sas e escolas na boa formação de
novos profissionais.

Ao que tudo indica, a preo-
cupação em assegurar profissio-
nais qualificados e em sintonia
com a filosofia da empresa não é
exclusividade das organizações
brasileiras. Uma pesquisa da
Grant Thornton International
(GTI), feita com 7.800 empresas
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privadas não listadas em bolsas,
em 34 países, revelou que as
corporações não só estão gas-
tando mais em processos de
recrutamento e seleção, como
também investem pesado em
ações para garantir a permanên-
cia dos funcionários.

Das empresas pesquisadas,
63% aumentaram seus gastos
com o pagamento de seus staffs
nos últimos 12 meses e, no mes-
mo período, verificou-se um
aumento de 59% com recruta-
mento e retenção de pessoal. O
aumento decorre justamente da
dificuldade em encontrar e man-
ter funcionários adequados às
vagas, de trabalhadores braçais a
executivos.

Na pesquisa, a China é indi-
cada como o país com maior par-
ticipação de empresas que inves-

tem em suas equipes: 91%. O
Brasil, por sua vez. aumentou
seus gastos em 66% e conseguiu
se aproximar da média mundial,
de 63%. A conclusão baseia-se
em informações de 150 empre-

sas ouvidas em São Paulo, Rio
de Janeiro e Salvador.

Para Wanderlei Costa Ferrei-
ra, sócio da Terço Grant Thorn-
ton, representante brasileira da
GTI, a f ai tá de funcionários
capacitados está provocando
uma revolução dentro das empre-
sas. Com isso, a preocupação não
é apenas com"a oferta de um bom
salário. A nova regra é propor-
cionar aos colaboradores
ambientes de trabalho mais har-
moniosos e benefícios diferen-
ciados, como remuneração variá-
vel, horário flexível, bonifica-
ções e prêmios. "São estes fato-
res que fazem com que o profis-
sional permaneça na empresa,
além de garantir a lealdade dele.
Com a inserção do Brasil em
mercados externos, a tendência é
que o descobrimento, a capacita-
ção e a manutenção dos novos
talentos continuem se mantendo
em alta. E as exigências para esse
profissional só tendem a ficar
ainda mais seletivas."



xistem hoje 1,8 milhão
de pessoas procurando
emprego nas seis prin-
cipais regiões metro-
oolitanas do País, das

quais 56% são jovens entre 16 e
24 anos cuja grande barreira c a
falta de qualificação e de expe-
riência, informa Cimar Azeredo,
gerente da Pesquisa Mensal de
Emprego realizada pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE). Esses seriam os dois
principais ingredientes que fal-
tam para provocar a catalise
entre vagas e candidatos, princi-
palmente diante dos avanços tec-
nológicos, cuja rapidez não tem
sido acompanhada pelo processo
educacional do País.

"Hoje, no mundo globalizado,
essas tecnologias chegam a todo
tempo e uma grande parcela da
população brasileira não está
incluída digitalmente", avalia
Azeredo. As empresas acabam
sendo cada vez mais as responsá-
veis pelo processo de capacita-
ção, criando programas de trei-
namento e oferecendo cursos
para compensar a falta de profis-
sionais "prontos" no mercado.

Segundo Eliane Belfort, dire-
tora titular do Comitê de Respon-
sabilidade Social (Cores) da
Fiesp, toda vez que o Brasil
ensaia um ciclo de crescimento
econômico, as pessoas se dão

conta de que vai faltar gente qua-
lificada para atender às deman-
das. O mesmo aconteceu, de
acordo com ela, quando se tomou
consciência de que faltam estra-
das, de que os aeroportos estão
congestionados e de que os por-
tos têm sérias deficiências..

"Nosso grande gargalo para o
crescimento do País é um item da
infra-estrutura que pouca gente
comenta, mas que é fundamental;
a educação", avalia Eliane Bel-
fort. Ela lembra que todos os paí-
ses que alcançaram uma condi-
ção econômica de destaque pas-
saram por um forte processo de
investimento e desenvolvimento
da área educacional, a exemplo
da China c do Japão.

Ao mesmo tempo, o aumento
do nível de instrução também é
fator de desencontro entre vagas

e candidatos. Entre 2003 e 2007
a força de trabalho na região
metropolitana de São Paulo se
escolarizou rapidamente, com
um crescimento médio de 6,2%
ao ano de candidatos com ensino
médio completo e de 5,1% ao
ano de pessoas com ensino supe-
rior completo. "Tais ritmos de
crescimento são muito superiores
à ampliação dos postos de traba-
lho que normalmente exigem
maior qualificação, como os de
gerência, direção e planejamen-
to, que evoluíram anualmente
apenas 2,4% na Grande São Pau-
lo", explica Mário Rodarte, téc-
nico do Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos
Socioeconômicos (Dieese).

Rodarte chama a atenção para
um outro problema atual que
poderá gerar ainda mais dificul-



dades para os jovens no futuro
mercado de trabalho. Atualmen-
te, menos de 10% deles estão em
programas de estágios cuja carga
horária permite compatibilizar o
trabalho com os estudos. Isso
significa que a maioria dos

jovens ocupados enfrenta exten-
sas jornadas semanais que invia-
bilizam a continuidade dos estu-
dos e não agregam conhecimento
à sua formação. "No futuro,
esses jovens não terão as qualifi-
cações necessárias para assumir

vagas mais atraentes no mercado
de trabalho e, provavelmente,
estarão desempregados ou ocu-
pados em inserções vulneráveis e
precárias", alerta ele.

Os estágios também tornaram-
se um bom indicador do mercado
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de trabalho, uma vez que 64% dos
estagiários são efetivados ao térmi-
no dos programas. "O mercado
está cada vez mais seletivo. Muitos
candidatos podem perder uma boa
oportunidade de estágio por não
terem formação acadêmica ade-
quada, conhecimentos de informá-
tica e domínio de pelo menos um
idioma estrangeiro ou apresenta-
rem deficiências de expressão em
português", afirma Luiz Gonzaga
Bertelli, presidente-executivo do
Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE). Ele destaca ainda
que os recrutadores valorizam cada
vez mais as chamadas habilidades
e competências atitudinais, como a
aptidão para trabalho em equipe.

ética corporativa, liderança e capa-
cidade de solucionar problemas.

Segundo José Luiz Tortato,
gerente do Banco Nacional de
Empregos (BNE), um portal de
seleção via internet com mais de
2,5 milhões de currículos e 55 mil
empresas usuárias de todo o Brasil,
os profissionais com especializa-
ção são raros no mercado e caros
porque quase sempre já estão tra-
balhando em outras empresas. A
maioria das vagas disponíveis no
BNE concentra-se nas áreas admi-
nistrativa e operacional, de acordo
com Tortaío.

Em Curitiba, a agricultura e a
pecuária concentram o maior
número de vagas de empregos em

todo o Estado do Paraná e absorve-
ram no ano passado l ,79 mil candi-
datos, num total de 4,4 mil vagas
disponíveis. Em seguida veio o
setor de construção, que empregou
951 pessoas entre as 1,6 mil vagas
abertas, segundo informações do
Sistema Nacional de Empregos do
Paraná (Sine).

No dia 10 de março passado, o
Sistema Público de Empregos do
Paraná registrava 2,73 milhões de
candidatos cadastrados para 9,44
mil vagas disponíveis (esses núme-
ros são atualizados constantemen-
te, a cada 30 minutos). A maioria
(28,7%) é de jovens entre 19 c 24
anos, e 33,9% têm o segundo grau
completo.
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