
Jovens de talento estão na mira  
 
Nesta época, empresas abrem programas de trainee para atrair recém-formados; veja 
algumas oportunidades  
 
Com a tão falada falta de talentos e mão-de-obra qualificada no mercado de trabalho, as 
empresas cada vez mais estão buscando treinar e reter jovens profissionais para ocuparem 
cargos de gerência e liderança no futuro. Por isso, os programas de trainee são fundamentais 
na estratégia das grandes organizações.  
 
Agora, no meio do ano, diversos programas em todo o Brasil recebem inscrições e iniciam os 
processos seletivos para definir o novo time de trainees. 
 
Segundo os especialistas, essa é uma oportunidade que os jovens têm até dois anos depois de 
concluírem sua graduação e não deve ser desperdiçada. “Ele aprende a se movimentar no 
mundo corporativo com o suporte de um programa estruturado, além de participar e conduzir 
projetos com objetivos pré-definidos e de ter um plano de desenvolvimento e crescimento 
profissional diferenciados”, avalia a sócia da Acalântis Assessoria e Consultoria de RH Françoise 
Winandy. 
 
Além disso, o salário é bem maior do que a média do mercado. “Um trainee pode começar 
ganhando até R$ 4 mil por mês, mas a cobrança em cima dele será proporcional, pois estão 
investindo e apostando nesse jovem”, afirma a consultora de RH da Cia. De Talentos Mônica 
Mayol. O salário alto também serve para reter esses jovens talentos, que serão formados 
desde o início de suas carreiras dentro da cultura e dos valores da empresa que os seleciona. 
 
Mas conseguir tudo isso não é tarefa fácil. Às vezes, existem até mais de mil candidatos para 
cada vaga oferecida. Como geralmente os candidatos são recém-formados e não possuem 
currículo extenso, a eliminação ocorre por meio de provas de conhecimentos gerais, de inglês 
e entrevistas. 
 
“A pessoa também precisa apresentar qualidades que são bem-vindas em qualquer ambiente 
de trabalho como ética, capacidade de trabalho em equipe, potencial de liderança, 
comunicação, relacionamento interpessoal, iniciativa, perfil empreendedor e criatividade”, diz 
Françoise. 
 
A identificação do trainee com a empresa também é essencial para evitar frustrações de 
ambas as partes. De acordo, com Mônica, da Cia de Talentos, é comum que o jovem tenha 
dúvidas sobre qual caminho seguir. “Antes de sair fazendo inscrição em qualquer lugar, é 
importante fazer um exercício de auto-análise e tentar projetar onde se quer chegar e se 
aquela empresa pode corresponder a esses objetivos.” 
 
MUDANÇA 
 
Como o treinamento pode durar até três anos, também pode acontecer de o trainee ficar 
desanimado no meio do caminho. “Se ele perceber que não era bem isso o que queria, ao 
invés de jogar tudo para o alto, deve conversar com seus gestores e expor a situação”, 
aconselha o professor da área de Comunicação Integrada da ESPM e colaborador do Centro de 
Integração Aluno-Empresa (Cintegra), Paulo Cunha. 
 
“Já tive aluno que foi aprovado em multinacional, em uma vaga concorridíssima, e que estava 
querendo abandonar o treinamento. Conversando com os coordenadores do programa, 
entretanto, percebeu que o problema não era a empresa, mas a função que desempenhava. 
Foi só mudar de área e tudo se resolveu”, conta Cunha. 
 
Conhecer o programa oferecido pela empresa com antecedência também pode livrar o joevem 
de armadilhas, uma vez que algumas empresas usam a palavra “trainee” de forma indevida, 
apenas para chamar atenção e atrair bons candidatos. 
 



Françoise faz um alerta para as empresas: em muitos casos, a intenção da companhia é boa e 
a vontade de implementar um programa de sucesso é genuína, mas fracassa por não ter bases 
sólidas. “Deve haver uma preparação e a cultura ser respeitada. Se isso não acontecer, haverá 
resistência interna e o programa não dará certo.” 
 

 
Leia mais: 
 
Dicas  
 
Prepare-se - graduar-se numa boa universidade, falar inglês e até espanhol fluentemente são 
fundamentais. Faça cursos diversos, assista a palestras, seja curioso; 
 
Leia, esteja antenado, aberto a informações e à cultura de uma forma geral. Você, por 
exemplo, pode precisar dar a sua opinião sobre a discussão mundial à respeito do etanol e 
debater sobre o papel do Brasil nessa questão; 
 
Sua capacidade de relacionar-se, respeitar as pessoas, conviver com a diversidade e usar o 
networking será avaliada em todos os momentos. Cuidado para não prometer entregar algo e 
não o fazer, chegar atrasado, ou ficar tentando atrair todos os holofotes sobre você durante o 
painel de seleção.  
 
Pesquise a empresa: converse com profissionais que atuam ou atuaram nela, experimente o 
produto se puder. Vá além, mapeie a concorrência, tente compará-la com seu maior 
concorrente, forme uma opinião consistente sobre ela. Mas cuidado para não ser chato. 
Ninguém precisa de um relatório feito por um leigo sobre a organização, a não ser que isso 
seja solicitado. Use estes dados com inteligência. 
 
Mostre que você é capaz de fazer a diferença, com sutileza e humildade. 
 
FONTE: FRANÇOISE WINANDY/ACALÂNTIS  
 

 
Leia mais: 
 
Veja a história de quem conseguiu ser aprovado  
 
A chance de poder conhecer todas as áreas da empresa antes de decidir em qual atuaria foi 
um dos motivos principais que levou Bruno Itamoto, 24, a se candidatar a trainee. Engenheiro 
químico por formação, ele foi aprovado na Dow Química Brasil após um processo seletivo que 
contou com 12 mil candidatos. “Havia disponibilidade para 45 vagas, mas o nível de exigência 
foi tão alto que apenas 30 foram preenchidas”, explica. 
 
Hoje, Bruno tem certeza de que é na área comercial que quer desenvolver sua carreira. “Foi 
onde me identifiquei mais. Já desenvolvi alguns projetos e tenho gostado muito”, diz. 
 
Formado em Relações Internacionais, Luiz Felipe Fernandes, 23, é trainee da Perdigão na área 
de Mercado Externo e acha que a valorização do programa se deve também à crescente 
internacionalização das empresas. “O mercado tem alta demanda por profissionais que 
entendam a cultura organizacional e sejam capazes de adaptá-la às inúmeras peculiaridades 
de cada região ou país”, afirma. A vantagem, segundo ele, é a possibilidade de atuar no 
exterior e fazer carreira global. 
 
O administrador de empresas Bruno Branco foi trainee da Coca-Cola Femsa em 2004 e teve 
uma experiência no exterior assim que ingressou no programa: passou três meses na sede da 
companhia, em Buenos Aires. “Voltando ao Brasil, continuei o treinamento e logo fui 
contratado como executivo de vendas, coordenando uma equipe de 23 pessoas”, revela. 
 



Em dois anos de empresa, foi promovido a executivo de contas especiais e hoje gerencia uma 
carteira de 16 grandes redes de fastfood. Para Branco, o programa permite acelerar o 
crescimento profissional, porém a cobrança e a expectativa são igualmente proporcionais. 
“Ganhei responsabilidade rápido e precisei corresponder a altura”, diz. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 jun. 2008, Empregos, Ce2. 


