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NAS PRÓXIMAS SEMANAS, MILHA-

res de jovens brasileiros vão enfrentar
uma maratona de testes que, se for supe-

rada, poderá encurtar em alguns anos a trajetória
rumo ao topo da carreira. Em setembro, come-
çam os exames de seleção de alguns dos progra-
mas de trainees mais concorridos do Brasil. E um
desafio apenas para gente qualificada, com sólida
formação universitária e carisma capaz de seduzir
os entrevistadores que se encarregam de fazer a
escolha final. Alguns deles, aliás, são os próprios
presidentes das empresas. É difícil, para não
dizer quase impossível, superar as provas escri-
tas, as dinâmicas de grupo em série e o olhar exi-
gente de quem vai contratar. Mesmo assim, mui-
tos se candidatam - e a larga maioria fica pelo
caminho. No ano passado, a AmBev, uma das
empresas mais desejadas pelos recém-formados,
recebeu 31 mil inscritos e elegeu apenas 19 para
integrar seu quadro de funcionários. Isso dá a
média de 1.631 candidatos por vaga. Na Unilever,
são 1.166 pessoas para cada posição de trainee
oferecida. É uma enormidade. Medicina na USP,
o curso universitário mais procurado do Brasil,
tem a relação de 34 candidatos por vaga.

Após o desgastante processo, sobram os talen-
tos que vão comandar as empresas no futuro. É
por isso que elas investem tanto nesses progra-
mas. "A seleção de trainee é às vezes até mais
cara do que a contratação de um presidente", diz
o headhunter Simon Franco. O trainee desfruta
de vantagens que nem sempre são oferecidas a
outros funcionários. Os salários em geral são mais
altos do que a média que o mercado paga para
quem está em início de carreira. Os trainees têm
a oportunidade de conhecer todas as áreas da cor-
poração, de participar do desenvolvimento de
projetos, de se aproximar dos executivos mais
importantes. Em suma, fazem uma imersão com-
pleta que os ajudará no crescimento profissional e
que, nos anos adiante, pesará a seu favor na dis-
puta por uma promoção. "O profissional que fez
um curso de trainee tende a ser mais valorizado",
diz Renata Lindquist, sócia da Mariaca, empresa
especializada em gestão de capital humano. "É
como se ele tivesse um carimbo de excelência."
Nas páginas a seguir, as histórias de ex-trainees
que hoje ocupam alguns dos postos mais cobiça-
dos do mundo corporativo brasileiro.



A maior vantagem de
um trainee é não ter uma res-

ponsabilidade específica. O
jovem fica solto dentro da
empresa e tem a seu
favor a liberdade de per-
guntar, circular, vasculhar
o funcionamento da com-

panhia. Pelo menos foi isso
o que fez o atual presidente

da Siemens no Brasil, Adilson
Primo, no período em que atuou

como trainee na sede alemã da corporação.
"É uma espécie de reconhecimento do terre-
no", diz. Dessa experiência, o jovem profis-
sional deve extrair o máximo e reservar
toda a energia possível para aprender a se
movimentar não apenas nas suas áreas de
interesse, mas em todos os departamentos
da companhia. "Você deve aproveitar esse
período para conhecer pessoas, estudar pro-

jetos que deram certo, ajudar nas mais diver-
sas atividades." Foi isso o que Primo fez e o
resultado aparece em seu currículo. Ele esca-
lou os diversos postos profissionais numa
velocidade impressionante, que culminou no
cargo de presidente da Siemens do Brasil,
que ocupa desde 2001. Nos últimos 33 anos
de carteira assinada na mesma empresa, fez
incontáveis viagens e centenas de cursos de
aprimoramento, o que também ajudou a
encurtar sua caminhada rumo ao topo.
Segundo o executivo, estudar o tempo todo e
incansavelmente é o que faz toda a diferença.
Nos últimos anos, Primo tem se dedicado a
identificar talentos, os futuros gestores que
assumirão o controle da companhia. "O gran-
de diferencial do século 21 são as pessoas",
diz. "E elas são disputadas pelo conhecimento
que possuem". Simples assim.



Conto é possível trabalhar a vida inteira
em uma única empresa e, depois de 30 anos, afirmar
que em nenhum momento a carreira foi monótona?
Presidente da Rhodia no Brasil, o engenheiro indus-
trial Marcos De Marchi, 52 anos, tem a resposta.
"Parece óbvio, mas o profissional sempre precisa bus-
car coisas novas", diz. "Nunca fiquei muito tempo em
uma só função e, por isso, não tive como me entediar."
De Marchi ingressou na companhia como estagiário,
condição indispensável para quem deseja fazer o pro-
grama de trainee da Rhodia. Ele teve a sorte - e a
competência - de entrar em uma empresa que não
deixa seus funcionários com a sensação de que estão
parados no tempo. "Quando eu era trainee, a evolução
do meu trabalho era avaliada a cada dois meses." Isso,
diz o executivo, foi fundamental para que tivesse a
exata percepção do que a corporação esperava dele e
o que podia oferecer em troca. De Marchi afirma que

a experiência como trainee revelou-se vital para
que, décadas depois, ocupasse o posto mais alto

da Rhodia no Brasil. O treinamento do início
de carreira permitiu que fizesse uma espé-
cie de imersão na companhia. Passou por
diversas áreas, conheceu os líderes da
empresa, incorporou os valores pregados
internamente. Nenhum cargo oferece isso

para quem está começando a vida profissio-
nal. Atualmente, o programa de trainee da

Rhodia busca jovens que possam substituir, no
futuro, executivos bem sucedidos como De Marchi.

O que ele espera dos candidatos? "A pessoa precisa
ter formação acadêmica sólida, responsabilidade e ser
capaz de defender suas próprias idéias". Um perfil,
aliás, muito parecido com o do próprio De Marchi.

Depois de concluir a faculdade de
engenharia mecânica, Domingos Bulus conse-
guiu algo raro: estágio em duas grandes
empresas, enquanto seus colegas mal conse-
guiam vaga em uma só. De manhã, dava
expediente na White Martins, uma das maio-
res empresas do setor químico do Brasil, e à
tarde suava a camisa na petrolífera Shell.
Claro, chegou uma hora em que precisou
escolher. A preferida foi a White Martins,
decisão que, a julgar pela ascendente trajetó-
ria, revelou-se mais do que acertada. Bulus
demorou apenas um ano e meio para ser efe-
tivado como engenheiro de produção e ape-
nas outros dois para se tornar supervisor. As
promoções foram em série, até resultar na
chegada ao topo, em 2003. Desde então, ele
tem entregado apenas resultados positivos.

Nos últimos cinco anos, o faturamento da
White Martins quase triplicou, passando de
US$ 708 milhões para US$ 1,9 bilhão. Que
legado sua experiência como estagiário/trai-
nee deixou? "No começo da carreira, o esta-
giário funciona como uma espécie de curin-
ga", diz. "Eu fazia de tudo, desde quebrar
galhos do chefe até executar atividades liga-
das ao processo industrial." Mesmo quando
era chamado para serviços que pareciam
superficiais, jamais foi negligente com o tra-
balho. Enquanto os outros reclamavam de
realizar tarefas supostamente menores,
Bulus encarava o que aparecia pela frente.
"Fiquei na empresa porque me ofereceram
desafios e oportunidades de crescimento",
afirma o executivo. "Além disso, fui atrás do
que eu queria." Ele queria o topo e chegou lá.



Pedro Melo é uma pessoa decidida.
Aos 15 anos, resolveu que seria auditor. O caminho era
longo. Até chegar lá, trabalhou como offíce-boy, auxiliar
de escritório e mecanógrafo (espécie de operador de
máquinas contábeis) da antiga Brahma. Depois da termi-
nar o curso superior de contabilidade, impôs a si próprio
o desafio de conseguir uma vaga em uma grande empre-
sa. Aos 23 anos, foi selecionado para o programa de trai-
nee da consultoria KPMG. Pouco depois, projetou seu
futuro: ele seria o presidente da companhia. Ambição, a
propósito, que não escondeu de ninguém. "Desde muito
cedo eu me colocava na cadeira do presidente, para ten-
tar entender os motivos que o faziam tomar certas deci-
sões", diz. "Aprendi que, se eu não concordasse, não
adiantava reclamar e sim trabalhar para um dia chegar à
posição e poder mudar aquele ambiente." Detalhe: ele
tinha essa visão, digamos, avançada quando era apenas
um jovem recém-saído da universidade. Duas décadas
depois e no cargo mais alto da companhia, Melo ainda se
considera um trainee. "Somos trainees a vida inteira e é
isso que me fascina", afirma. "Para fazer
sucesso na carreira, é preciso não esgotar
o desejo do conhecimento. Estou sem-
pre aprendendo como enfrentar cri-
ses, trabalhar com novos sistemas,
lidar com pessoas diferentes." No
ano passado, os responsáveis pelo
programa de treinamento de futuros
gestores da KPMG pediram aos trai-
nees que criassem um slogan que
retratasse o que eles faziam na empresa.
O resultado traduz à perfeição o caminho
percorrido pelo atual presidente. O lema é o
seguinte: "Você nunca esteve tão perto de ir tão longe."

Assim que concluiu o curso de
economia na PUC de São Paulo, Andréa Rolim
decidiu que seu negócio era o mundo corporati-
vo. Enquanto muitos dos colegas recém-forma-
dos planejavam seguir a carreira acadêmica,
Andréa queria trabalhar em uma grande empre-
sa. O setor não importava muito. Para ela, quan-
to maior a companhia, melhor para o seu futuro.
Andréa inscreveu-se em um curso de trainee da
Unilever, foi selecionada e em pouco tempo pas-
sou a ser reconhecida como um talento. Hoje,
aos 40 anos e no cargo de vice-presidente de
higiene e beleza, a executiva reconhece que o
fato de ter começado como trainee foi um impul-
so e tanto. "O programa ajuda o recém-formado
a entender o mundo organizacional, o que não se
aprende na escola, e oferece a possibilidade de o
jovem transitar por diversas áreas." Também é

importante para a pessoa descobrir o que gosta e
o que não gosta de fazer - e sem o risco de ser
demitida. Andréa chegou a trabalhar na compra
de produtos químicos. "Sou uma desgraça em
química e vi que não era aquilo o que eu queria
fazer". Depois, foi transferida para a área de ino-
vação, segmento que a fisgou para sempre. A
jovem não parou mais de evoluir dentro da
Unilever. Aos 25 anos, foi promovida a gerente
de marketing. Aos 30, já era diretora sênior. Aos
38, vice-presidente. Andréa dá uma dica para
quem pretende chegar ao topo de forma tão
veloz quanto ela. "O fato de entrar como trainee
não garante que a sua vida profissional já deu
certo", diz. "As pessoas não podem se enganar.
Se não trabalharem duro e com muita dedicação,
não vai fazer a menor diferença se você entrou
na empresa como trainee ou não."
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Quantas pessoas podem dizer que
foram entrevistadas, para um emprego, por
Mareei Telles, um dos donos da ABInbev (a cer-
vejaria belgo-brasileira que controla a AmBev),
e que logo depois de saírem da faculdade tive-
ram a oportunidade de trabalhar ao lado de
Carlos Brito, hoje principal executivo da com-
panhia? O engenheiro civil Rodrigo
Figueiredo, 33 anos, é uma delas. Atual diretor
de logística e suprimentos da AmBev,
Figueiredo não tinha deci-
dido onde procurar
emprego até que, no
último ano do curso
de engenharia da
Universidade de
São Paulo, assis-
tiu a uma palestra
de Magim
Rodrigues, então
diretor-geral da

Brahma. "Percebi no ato que era ali que eu
queria trabalhar", diz. "Foi identificação à pri-
meira vista." Pouco depois, candidatou-se a
uma vaga de trainee na cervejaria, já naquela
época um dos programas mais disputados do
País. No processo de seleção, acabou sendo
entrevistado pelas figuras centrais da empresa.
Entre elas, Telles. Qual é a vantagem de parti-
cipar do concorrido programa de trainee da
Ambev? "Nosso treinamento prevê que o pro-
fissional passe por todas as áreas da companhia
e, depois desse processo, a decisão do caminho
a seguir é dele", diz o executivo. "Obviamente,
a empresa ajuda o trainee a perceber em qual
lugar ele se encaixa, mas a escolha final é da
pessoa." Figueiredo optou pela área de vendas
por uma única razão: era lá que estava Carlos
Brito, apontado como um grande talento dentro
da corporação. Com Brito, ele aprendeu a assu-
mir responsabilidades, mesmo aquelas que à
primeira vista pareciam fora de seu alcance.
Essa é a sua receita para crescer. 
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