
xperiência em jornal ou revista
informativa"; "Experiência de, no
mínimo, cinco anos na área de
gestão"; "Precisamos de repórter
de televisão com experiência (só

interessa se tiver experiência)"; "Vaga para jornalis-
ta com experiência em assessoria de imprensa"
Esses são apenas quatro exemplos de anúncios para
vagas disponíveis na área de jornalismo em junho.
Em comum, todos exigem experiências ou habili-
dades adquiridas no mercado de trabalho, o que
imediatamente exclui os milhares de focas que
saem dos bancos universitários a cada ano.

Para muitos dos recém-formados, uma das
alternativas para alcançar o primeiro emprego e se
aproximar das grandes redações são os programas
de treinamento e de descobertas de novos talentos
promovidos pelas empresas de comunicação. Mas
para isso também há uma lista de requisitos e
inúmeras fases de seleção a serem ultrapassadas. A
diferença é que há oportunidades mesmo para
aqueles que não têm experiência no mercado. E se
não for contratado pela empresa após o treina-
mento, o jornalista conta com uma experiência
profissional no currículo.

O ano de 2008 é muito especial para os progra-
mas de treinamento porque marca a longevidade e
o amadurecimento de alguns dos projetos. O Curso
Abril de jornalismo, por exemplo, faz 40 anos e o
Programa de Treinamento Folha e o Caras Novas da
RBS atingem duas décadas de existência. Além
desses, há outros programas de treinamento e cur-
sos de jornalismo, como o Programa de Trainee dos
Associados de Minas, o Band Trainee da Rede
Bandeirantes e o Curso Intensivo de Jornalismo
Aplicado, do Estadão. Apesar de cada um possuir
suas próprias regras, todos possuem um rigoroso
processo seletivo para escolher os melhores apren-
dizes potenciais no mercado de comunicação.

Não é fácil. Além de longo, o processo seletivo
para participar dos programas exige muito dos
candidatos. Vale lembrar que o processo garante
apenas que o jornalista participe do curso. Após o



período de treinamento, os participantes que mais
se' destacarem são contratados para trabalhar na
empresa como trainees ou como repórteres, cola-
boradores e frilas, mas a participação não garante
admissão. Fora isso, a relação candidato/vaga é bem
alta. A média é de 50 a 6o candidatos por vaga,
concorrência superior ao do vestibular para jorna-
lismo na USP, que em 2008 foi o curso mais con-
corrido da Fuvest atingindo o número de 41,63
candidatos por vaga. Para os candidatos aos treina-
mentos, um segundo vestibular pela frente.

A seleção se inicia com uma triagem de currículos
e ficha de inscrição online feita pelos candidatos.
Depois, prova de conhecimentos gerais, entrevistas
e dinâmicas de grupo. "A prova era difícil, de múlti-
pla escolha e caíam algumas coisas específicas como
o endereço da Casa Branca, por exemplo. Acertei no
chute. Mas várias perguntas cobravam que você
estivesse bem informado e fizesse um texto que
imagino coutar mais que o resto da prova" diz
Ludmilla Andrade Fregonesi uma das 30 participan-
tes da edição passada do curso do Estadão.

A Abril realiza seu processo de forma diferente. A
primeira etapa é de texto. "Os candidatos inscrevem
um texto e atribuímos nota: A, B ou C e passamos
para a etapa de entrevista apenas para quem tirou A1'
conta Hamilton dos Santos, Diretor de Educação
Editorial e Inovação da Abril. Já a RBS possui uma
etapa diferenciada. "A última etapa tratava de um
painel com os gestores da RBS TV sobre a CPI do
Detran, aqui no Rio Grande do Sul. Com certeza esta
foi a mais complicada. Tínhamos 45 segundos para
fazer apresentação e 45 segundos para debater o
tema, além das questões feitas pelos diretores. Uma
etapa com a cara do dia-a-dia do jornalismo: cheia
de pressão" lembra-se Mariana Paniz, selecionada
para o programa Caras Novas 2008, em andamento
até setembro deste ano. E isso tudo só para conse-
guir uma vaga no programa.

Difícil dizer o que impressiona e conta mais na
hora da entrevista. As características valorizadas
são muitas. "O que se busca detectar, na essência, é
a 'alma jornalística' dos candidatos — sua sintonia
com a realidade, seu espírito pró-ativo, seus hábi-
tos de leitura, o domínio da língua portuguesa, sua

disposição para trabalho em equipe, sua consciên-
cia em adotar atitudes corretas" explica Francisco
Ornellas, responsável pelo Curso Estado. Mas o
fato é que não há regra. José Ricardo Manini, for-
mado em jornalismo e economia, por exemplo, já
se candidatou ao programa de Treinamento da
Folha duas vezes. Chegou à fase de entrevistas,
mas não foi selecionado e garante que um dos pré-
requisitos é a sinceridade. "Tive um amigo que
quando preencheu a ficha de inscrição afirmou
que já tinha lido o Manual da Folha. Durante a
entrevista, a Ana Esteia [Editora de Treinamento
da Folha] falou que estava evidente que não era
verdade e perguntou: 'Por que falou que tinha
lido?' e ele respondeu: 'Porque senão não estaria
aqui'. Ele foi um dos selecionados para o Curso".

Passadas todas as etapas do processo seletivo,
vem a parte boa. Enfim, os aprovados assistem a
palestras, passam por oficinas, workshops e produ-
zem conteúdos diversos. Nem tudo é veiculado,
mas ao final do curso os aprendizes preparam um
material especial que é publicado. Além disso,
dependendo da empresa, eles têm a oportunidade
de passar por diversas áreas de atuação do grupo. A
idéia é fazer com que os participantes aprendam
sobre o mercado de trabalho. "No primeiro dia já
avisaram que, se a gente estivesse querendo emprego
no Estadão, a gente podia ir embora. O curso não é
feito pra isso. É para preparar para o mercado de tra-
balho, e acho que prepara porque você começa a
perceber o jornalismo numa dimensão muito maior",
avalia Ludmilla. E com esse objetivo, os cursos pro-
curam fazer com que os participantes façam jornalis-
mo de fato. "O que eu quero é que eles treinem muito
e possam errar sem a preocupação de ter o material
publicado, errar é uma ótima forma de aprender"
explica Ana Esteia, do Treinamento Folha. E é vendo
como os alunos se comportam nas atividades práti-
cas que os coordenadores conseguem localizar os
talentos. Até então, os candidatos têm apenas poten-
cial para serem bons profissionais. É durante o curso
que as habilidades se revelam de fato.

A cada ano que passa, jovens mais promissores
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são selecionados. É unânime. Os candidatos estão
cada vez mais bem preparados. "Isso nos obriga a ser
cada ve2 mais atraentes com o curso. Hoje o cara
chega aqui, até por ter passado por uma seleção
muito difícil, sabendo que é bom e não se contenta
com um início de carreira qualquer, ele quer quase
um plano de carreira" alerta Hamilton dos Santos do
Curso Abril, que completa: "funciona como a princi-
pal porta de entrada dos nossos talentos editoriais"

MUNDO DE OPORTUNIDADES
Após o curso, as empresas contratam os profis-

sionais que mais se destacaram n.o período de
aprendizado. O número de vagas varia bastante.
Algumas empresas contratam os ex-alunos como
trainees; outras contratam a pessoa direto para atuar
na área em que se destacou ou os mantêm como
colaboradores ou frilas. Valéria Gomes, consultora
de Programas de Trainees e Estágio da Cia de
Talentos, afirma que esses programas proporcionam
aos participantes um importante crescimento profis-
sional. "Os que iniciam suas carreiras por esta porta
de entrada tendem a ser bastante valorizados no mer-
cado, pois parte-se do princípio de que foram esco-
lhidos por critérios exigentes na seleção e receberam
formação e informação prática diferenciada, para
apresentar também um desempenho diferenciado"

Todas as empresas que realizam esses programas
já possuem um grande número de jornalistas, oriun-
dos dos treinamentos, compondo o quadro de fun-
cionários. E o caso, por exemplo, da própria Editora
de Treinamento da Folha. Ana Esteia era formada em
agronomia e trabalhava como balconista de uma
livraria especializada em psicologia. "Nunca havia
trabalhado com jornalismo. Li sobre o treinamento e
resolvi arriscar. Adorei. Aprendi tudo, tudo mesmo,
em jornalismo. Não sabia o que era lide, como fazer
um título, não sabia nada. Sem ele, jamais estaria
onde estou hoje'' confessa. Aliás, um dos diferen-
ciais da Folha é que para participar do treinamento
eles não exigem formação em jornalismo.

Outro exemplo de quem entrou na empresa pelo
processo é o de Cláudia Vassalo, diretora de redação
da revista Exame, da Abril. Foi o primeiro emprego
na imprensa. "Vi como as coisas funcionavam na

vida real. Experiência da faculdade é uma coisa,
trabalhar em um grande veículo é diferente. A
quantidade de aprendizado que tive foi fantástico,
trabalhei com pessoas muito boas e experientes"
Como Cláudia e Ana, muitos profissionais traçaram
sua carreira dessa forma. No Grupo Estado, por
exemplo, em quase 20 anos de curso, foram admiti-
das 42% das pessoas que passaram pelo programa.
Na Abril, 25% dos 1050 jornalistas da casa passaram
pelo curso. E a tendência é que o aproveitamento seja
cada vez maior. Na Folha, por exemplo, na última
turma de 11 alunos, todos permaneceram no jornal.

E mesmo aqueles que não são contratados pelas
empresas dificilmente ficam sem trabalho. Ludmilla,
que participou do programa do Estadão, deixou
Londrina para fazer o curso. Não permaneceu no
jornal, mas tem certeza de que o curso abriu muitas
portas. Hoje, trabalha na assessoria da Secretaria do
Meio Ambiente. "Em Londrina minhas opções eram
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restritas e em São Paulo o curso é uma referência.
Não tem ninguém que fez o curso que não está tra-
balhando. Não sei se eu estaria em São Paulo se não
tivesse passado por ele" revela. O esforço foi grande,
mas valeu a pena. "Tive que fazer meu TCC [traba-
lho de conclusão de curso] a distância. E como
Ludmilla, muitos jovens deixam suas cidades para
participar dos programas. Esse é, aliás, um dos cri-
térios das empresas: diversidade regional. Além de
sair de casa, muitas pessoas largam seus empregos e
estágios. Mariana Paniz, que participa do Caras
Novas da P\BS, pediu demissão de seu emprego
quando soube que estava entre os 15 selecionados.
"Tomei esta atitude primeiro para me dedicar ao
projeto. Esta oportunidade é única e quero aprender
o máximo que puder. E segundo, por uma questão
de ética, já que eu trabalhava na concorrência".

Rachel Scire, formada em 2007 pela PUC-SP, se
inscreveu no curso do Estadão, e também não vê

problema em largar o emprego se for para avançar
profissionalmente. "Pretendo deixar meu trabalho.
Quero muito participar do treinamento e, mesmo
que não paguem por isso, vejo como se fosse um
investimento em minha carreira".

Para a consultora da Cia de Talentos, Valéria
Gomes, essa expectativa em relação ao curso é
justificada pelo programa elaborado pelos veícu-
los que oferecem a chance dos jovens concretizar
seus projetos e pôr em prática o que viram em
caráter acadêmico. E enfatiza que para as empre-
sas os treinamentos também são importantes:
"Elas têm a oportunidade de preparar e desenvol-
ver profissionais 'sob medida' para suas necessi-
dades, com o diferencial de serem grandes poten-
ciais, bem formados com energia e motivação
para realizar grandes projetos".

* Da equipe de estagiários da Revista IMPRENSA.
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