
veu numa situação hilária. A funcionária que lhe
deu a notícia pediu que ele fizesse algo extroverti-
do. Cordeiro saiu do escritório em que trabalhava,

pegou o elevador e, na calçada do pré-
dio, entre desconhecidos, gritou:

"Passei!" Um de seus amigos,
ao receber telefonema seme-
lhante, soltou um urro den-
tro do avião em que estava,
e que se preparava para
decolar. Esse tipo de pedido
poderia ser encarado como

uma excentricidade do pro-

cesso de seleção de trainees. É mais do que isso, já
que a AmBev, maior cervejaria do mundo, faz
questão de que os funcionários cultuem a informa-
lidade, um dos pilares de sua cultura empresarial.
Reza a lenda que, num almoço com diretores da
empresa, um dos trainees pediu Coca-Cola em vez
de Pepsi, distribuída pela empresa. Enterrou a sua
vaga ali. Numa empresa que incentiva a paixão
pelo produto, a atitude do jovem foi uma punhala-
da nas costas. Foi para evitar esses riscos que as
grandes companhias reestruturaram profunda-
mente seus programas de trainees nos últimos
anos. Antes, eles eram padronizados e seguiam um
modelo comum a qualquer empresa, fosse uma
mineradora, fosse um fabricante de doces. Hoje,
têm sido desenhados sob medida para as necessi-
dades estratégicas de cada companhia. O jovem
recém-formado com ambições de trabalhar na
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Volkswagen, por exemplo, precisa respeitar a hie-
rarquia e ser inovador. Já para disputar uma das
vagas da Sadia é obrigatório apresentar habilida-
de em negociações e capacidade de liderança.

As empresas têm cada vez menos tempo para
desenvolver tais competências em seus jovens
profissionais. O ideal, então, é que eles venham
"prontos". O problema é que eles sabem disso.
"Alguns já chegam dizendo que se enquadram
em nossa cultura. Eles já vêm com o discurso
pronto. Por isso, o processo de análise tem que
ser cada vez mais rigoroso", diz Juliana Torres,
coordenadora do programa na Souza Cruz. Na
empresa, a peneira envolve, inclusive, a discus-
são de casos de negócios. Uma empresa fictícia
semelhante à Souza Cruz é apresentada à garota-
da. Eles devem tomar decisões e resolver proble-

mas. Se demonstrarem falta de iniciativa ou de
agilidade (há prazo para concluir o trabalho), per-
dem pontos. O trainee que deixa transparecer,
durante a avaliação, objeções ao negócio da
empresa, o cigarro, é ceifado na hora. As chances
de entrar numa empresa por essa porta são cada
vez mais remotas. No momento no Brasil, 11
processos de seleção em grandes companhias
oferecem 240 vagas para mais de 220 mil can-
didatos. Existem, portanto, mais de 900 candi-
datos por posição, disputando salários que che-
gam a R$ 6,4 mil por mês. Boa parte dessa
turma (de 80% a 90%) é eliminada ao responder a
um questionário preliminar pela internet, por não
apresentar as qualificações mínimas exigidas,
como inglês e pós-graduação concluída há pelo
menos dois anos. Entre os sobreviventes, sai na
frente quem se encaixa na cultura das corpora-
ções. Não se trata necessaria-
mente de falar alemão fluen-
temente para ficar com
uma das 19 vagas da
Volkswagen, com salá-
rio a partir de R$ 3,5
mil. Ser inovador virou
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quesito de
desempate. Num
setor em que a velo-
cidade de lançamen-
tos cresceu e as
novas tecnologias
têm se incorporado
rapidamente aos pro-
dutos, leva vantagem
quem (perdão pelo
jargão) "pensa fora
da caixa", conta
Raimundo Ramos,
gerente de desenvol-
vimento de RH da
Volks. Além disso,
por ser uma compa-
nhia estratifícada e
conservadora, a pos-
tura do candidato é avaliada cuidadosamente.

De uns tempos para cá, outro fator passou
a contar na avaliação de candidatos: a inter-
nacionalização das companhias brasileiras. As
20 maiores empresas transnacionais do Brasil
já empregam hoje 142,3 mil funcionários ao
redor do mundo, segundo a Fundação Dom
Cabral. É vital encontrar jovens profissionais
que possam ser expatriados por companhias
como a Sadia. Em 2008, sete recém-formados
foram enviados para trabalhar no Chile. Neste
ano, outros cinco seguiram para o mesmo país e
quatro se mudaram para a Argentina. Agora,
todos eles tiveram que apresentar projetos
para as áreas em que trabalharam lá fora.

"Precisávamos atender a uma necessidade
nossa e achamos a solução dentro de casa", diz
Ralf Piper, diretor de recursos humanos e ges-
tão da Sadia. Os programas de trainees são
hoje uma das principais fontes de abastecimen-
to de executivos em companhias com cresci-
mento acelerado. Cada diretor "exportado" ou
promovido abre vagas no organograma.
Anualmente, a AmBev, por exemplo, tem a
tarefa de achar funcionários (foram 19 em 2008)
com potencial para se tornar gerentes e direto-
res. Antes mesmo de preencher a ficha de ins-
crição, eles têm acesso a um site que previne: a
empresa quer funcionários com "capacidade de
liderar e habilidade em negociações". "Temos
que descobrir bem cedo quem está ou não
conosco", diz Thiago Porto, gerente de desen-
volvimento de gente da AmBev. "Ele precisa se
comportar como se fosse o 'dono' da fábrica."
Por exemplo: na fase final do processo de sele-
ção de trainees na AmBev, numa reunião com
diretores do grupo, um dos candidatos discor-
dou do presidente. E explicou, detalhadamente,
por que achava bobagem o que o executivo
havia dito. Quem estava na sala tinha certeza
de que, ali, ele havia sepultado a sua chance.
Não só passou na seleção como trabalha hoje na
empresa e já foi promovido. É só uma questão
de saber o que dizer - e fazer. 

74

Text Box
MATTOS, Adriana. Executivos sob medida. Istoé dinheiro, São Paulo, ano 12, n. 621, p. 72-74, 02 set. 2009.




