
Como convencer os melhores a ficarem  
Luiza Dalmazo 
 
Robert Garcia Checchia se inscreveu em 10 processos de seleção de trainees quando estava 
prestes a se formar, no fim de 2007. Aos 22 anos, o estudante de administração de empresas 
da Universidade de São Paulo (USP) passou em quatro desses programas e, depois de avaliar 
seu plano de carreira, optou pela construtora Gafisa. Ele aparentemente nem percebeu, mas 
além da concorrência com os 17 mil recém-formados por uma das 25 vagas deste ano, as 
empresas também disputaram a sua contratação como a de outros aprovados com 
desempenhos extraordinários, considerados talentos potenciais, e que passam em mais de 
uma seleção.   
 
É um cenário que se tornou comum nesses tempos de escassez de mão-de-obra qualificada, 
especialmente entre os trainees, que são vistos como prováveis líderes. Pensando nesse 
momento da escolha, as companhias cada vez mais cedo tentam mostrar para esses jovens 
que são as melhores e merecem a sua preferência. A caça aos futuros talentos começa na 
universidade. Existe um grande assédio de companhias fazendo palestras já a partir do 
segundo ano dos cursos. "Mas eles sempre consideram como principal fator de decisão o peso 
da marca da organização e o impacto que a experiência na grande empresa vai trazer", afirma 
o consultor Ricardo Dreves, da Dreves & Associados. E Checchia, que se candidatou para 
vagas em organizações de verticais bem distintas (indústria, comércio e financeiro), assume: 
"O que mais conta é o nome da empresa que levamos para o currículo", diz.   
 
Em função disso, corporações como a operadora de telefonia Oi trabalham o conceito do nome 
da companhia não só para atingir o cliente, mas também os futuros funcionários e o mercado. 
"Queremos ser lembrados como grandes, rápidos e ousados. É um meio de atrair bons 
profissionais", explica o diretor de gente da Oi, Júlio Fonseca. A superintendente de 
planejamento estratégico de recursos humanos do Citibank, Fernanda Pacheco, acredita que 
sua empresa leva vantagem pela tradição da marca. "Muitos trainees nos escolhem pela nossa 
imagem", conta. A parte ruim, segundo ela, é que os estudantes, baseando a escolha apenas 
nesse argumento, acabam se frustrando com o próprio trabalho e desistindo durante o 
programa. "Alguns não se adaptam à área de financeira, por exemplo", diz.   
 
Mas se a idéia é convencer bons candidatos a virem trabalhar na empresa, investir na marca 
pode ser um bom negócio. A dica é da coordenadora de jovens profissionais da consultoria de 
RH Across, Maiti Junqueira. Segundo levantamento, com dados dos profissionais que ela 
recruta e inscreve nos mais disputados programas de trainee do país, a maioria dos jovens que 
desistem na fase de entrevistas justificam a decisão pela "atratividade" da outra empresa. "É 
algo bastante subjetivo", diz. Entre as razões par dizer sim, 60% citam a empatia com o 
negócio da companhia, sua área de atuação e só na seqüência aparece o desenho do programa 
de trainees e os benefícios oferecidos. "Um estudante que gosta de carros opta pela empresa 
do ramo automobilístico", ilustra. O restante (40%) desiste porque opta por vagas efetivas nas 
empresas nas quais estagiaram.   
 
Mais do que dar credibilidade ao currículo, os jovens querem é aprender. Prova disso é que 
entre os 327 trainees de 2008 da PricewaterhouseCoopers, 52,8% têm como prioridade a 
formação profissional, contra apenas 12,3% que nesse momento prezam mais a qualidade de 
vida. O estudo realizado em julho deste ano pela companhia revela ainda que 78,6% se 
preocupam essencialmente com o desenvolvimento da carreira e 12,5% com os desafios, 
muito mais do que com remuneração, apontada somente por 0,3% dos entrevistados. O item 
desenvolvimento e desafios foi destacado por 73,9% como o aspecto mais importante na hora 
de optar por uma mudança de empregador, de acordo com a supervisora de RH e organização 
da PWC, Rosana Rosa.   
 
Por isso, cada vez mais as companhias elaboram estratégias diferenciadas para convencer os 
jovens talentos a ingressarem em seus programas. O diretor corporativo de desenvolvimento 
humano e organizacional da Votorantim, Gilberto Lara, conta que a companhia baseia sua 
atratividade em transparência, formação constante, possibilidade de atuar no exterior e no 
fato de oferecer um posto definido desde o início. Com este apelo, a empresa recebeu 20 mil 



inscrições e selecionou 111 trainees em 2008. "Acreditamos que o fato de receberem um 
projeto e até certificações gratuitas, como Six Sigma, atrai o profissional", diz. No banco ibi, o 
programa de 33 meses destaca que o jovem já entra como supervisor e com a oportunidade 
de em 10 meses tornar-se coordenador. Como a marca ainda está em consolidação, a empresa 
reforça as chances de desenvolvimento e a remuneração, de R$ 4,5 mil.   
 
O Citi tira proveito do fato de seu programa já ter oito anos. A área de RH tenta envolver os 
gestores da companhia, por meio de conversas e entrevistas, e mostra aos jovens que é 
possível liderar pessoas no terceiro ano de empresa, além de evidenciar a remuneração, de R$ 
3,7 mil. Na Gafisa, o diretor de gestão e gente, Rodrigo Pádua, diz que desde o primeiro dia do 
programa o jovem torna-se funcionário. Mesmo assim, ele passa seis meses conhecendo o 
trabalho e as responsabilidades de cada área, até definir o que tem mais vontade de fazer.   
 
Na Oi, o grande diferencial é que ela oferece três tipos de programas, além do convencional. 
Um específico para o que a empresa chama de "geração internet", voltado para engenheiros e 
especialistas em tecnologia. Para eles, há treinamento e provas de certificação em sistemas da 
Cisco, SAP e outros; o programa executivo, para aqueles estudantes que chegam com a 
experiência de estágios e, finalmente, um interno, para quem também fez estágio na empresa 
ou começou a carreira na companhia. A AmBev, por sua vez, oferece salário de R$ 3,5 mil e 
apresenta em números a chance do profissional atuar no exterior: 25% dos funcionários que 
estão fora do país são ex-trainees. A companhia também explica que divide a formação em 
três fases. A primeira consiste em vivência nas unidades fabris e comerciais da AmBev. Em 
seguida, o candidato passa por um treinamento sobre a empresa e, na terceira fase, ele é 
preparado para atuar na área em que escolheu.   
 
O que as empresas sabem hoje é que os melhores trainees querem ser profissionais 
estratégicos. Para isso, são capazes de trocar salários por oportunidades e, portanto, querem 
um programa que acelere o seu desenvolvimento. O consultor Ricardo Dreves, diz que eles 
definem o empregador baseados na imagem da companhia como formadora de talentos; seu 
posicionamento de mercado; seu conceito de produto ou serviço; e, finalmente, ouvem a 
opinião de pais e amigos. "Ainda é um processo onde o boca-a-boca é fundamental", diz.   
 

 
 

 
Leia mais: 



 
Consultorias e auditorias começam a disputa pelos alunos nas faculdades  
 
O momento das consultorias e auditorias é um pouco diferente das demais empresas. Com o 
setor bastante aquecido, a disputa por talentos hoje é crítica e os trainees representam uma 
perspectiva de criar uma mão-de-obra qualificada, dentro de casa. Enquanto companhias da 
área industrial ou financeira oferecem 30 vagas ou menos, as auditorias abrem 300 vagas.   
 
Este ano, a PriceWaterhouseCoopers recebeu 327 trainees em julho e já abriu nova seleção. A 
BDO Trevisan teve no ano passado 151 jovens em seu programa e aumentou o total para 250 
em 2008. "Só tenho duas formas de contratar: trazendo da concorrência ou formando nos 
programas de trainee", diz o presidente da BDO Trevisan, Eduardo Pocetti.   
 
Consultores aconselham outros executivos, investigam processos das organizações, portanto, 
têm uma enorme responsabilidade. Como podem atuar em uma companhia de qualquer setor, 
precisam ter uma formação abrangente. Por isso, os processos de trainees nas consultorias 
são amplos.   
 
As empresas da área são as que mais selecionam e perdem profissionais ao longo da 
trajetória. "A disputa é tão grande que existem consultorias que chamam universitários do 
segundo ano para serem trainees", conta o consultor Ricardo Dreves, da Dreves & Associados.   
 
Quem topa, também tem outra visão e objetivo. Eles podem não ter os melhores salários 
imediatos, mas identificam a amplitude do conhecimento que poderão adquirir como auditores. 
Assim, vislumbram dois caminhos. O primeiro é ser chamado por algum dos clientes, por 
mostrar profundo domínio de um tema o que significa que em pouco tempo receberão um "up 
grade" no salário. Outra possibilidade é ter um desenvolvimento acelerado e, com pouca idade, 
tornar-se sócio de alguma dessas companhias. "Em 15 anos o jovem pode ter um ganho 
estupidamente maior do que alguém que tenha se formado no mesmo ano", diz Dreves.(LD)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 ago. 2008, Eu & Carreira, p. D12. 


