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Nestes anos todos trabalhando com a colocação de jovens no mercado de trabalho, tenho tido 
a oportunidade de observar como se dá a relação do trainee com a empresa que o contrata e 
vice-versa. Trata-se, como é comum nas demais esferas da vida, de uma relação baseada em 
muitas expectativas.  
 
De um lado, o trainee, bem formado, cheio de ansiedades quanto à possibilidade de rápido 
crescimento profissional e financeiro, com a auto-estima forte por ter vencido a maratona da 
seleção para "chegar lá". De outro, a empresa, investindo na possibilidade de que aquele 
jovem brilhante, garimpado entre milhares de outros, dê o pulo do gato e dê sua contribuição 
para se manter na liderança em seu segmento de atuação.  
 
Mas o que aparentemente teria tudo para se consolidar em uma relação positiva e simétrica, 
na qual todos ganham, pode se desenrolar em uma experiência frustrante, não rara para 
ambos. As empresas se ressentem pela baixa retenção dos seus talentos, mesmo, como 
alegam, tendo despendido "o maior esforço possível para mantê-los na organização". Sabe-se 
que o baixo índice de retenção é hoje um dos maiores desafios para as empresas do mundo 
todo.  
 
Em contrapartida, o jovem também pode se sentir insatisfeito e traído em seus desejos "pela 
falta de oportunidades oferecidas pela empresa"; frustrado na expectativa tão comum quanto 
ilusória "de virar presidente de um dia para o outro".  
 
Daquela relação inicial cheia de idílio e expectativa resta então uma experiência que não valeu 
a pena? Não, claro que não. A resposta está em analisar se, de fato o esforço feito estava 
alinhado às expectativas desses jovens. Entender seu momento, suas aspirações, e a 
contribuição que podem dar casando estas expectativas com a cultura organizacional existente 
e os desafios estratégicos propostos, é fundamental.  
 
Sabemos que realmente um trainee pode permanecer pouco tempo em uma empresa. Mas 
sabemos também que durante estes anos, ele pode contribuir com uma idéia de US$ 1 milhão 
, como já aconteceu em alguns casos.  
 
O que é mais importante, então? A sua longevidade na empresa ou o resultado, a sua 
contribuição efetiva para o desenvolvimento da empresa, ainda que entregue em um curto 
período? As organizações ganham com a diversidade em seu quadro de colaboradores e o 
jovem com a possibilidade de experimentar. E atenção, quando ele parte para uma nova 
oportunidade profissional é porque ele vislumbra um desafio ainda maior, o que está 
absolutamente em linha com o desejo dos jovens de diversificar suas atuações, enfrentando 
novos desafios e driblando a rotina que tanto os incomoda. Alinhar expectativas é, portanto, o 
grande desafio.  
 
E lembrem-se de candidato a colaborador, ele também passa a ser consumidor, hoje e 
sempre. É alguém que durante determinado momento de sua vida profissional vivenciou uma 
experiência positiva com aquela marca, poderá endossá-la por muito mais tempo, ainda que 
ele já esteja em outra empresa.  
 
O olhar, portanto, da relação trainee-empresa deve ser amplo, concentrando-se no que 
conseguiram construir juntos. Visto por este ângulo, esta relação é sábia, construtiva e até 
hoje se aplica às relações humanas: que seja eterna enquanto dure.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 maio 2008, Empresas & Negócios, p. C9. 


