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Se você trabalha

numa empresa que
não tem programa
de coaching para

Jovens, há a opção
de contratar um

orientador parti-
cular. Custa caro,

principalmente
para quem está no

inicio de carreira. A
consultoria DMRH
tem um programa

com duração de 10
sessões que custa

entre 2 800 reais
e 4 000 reais.

Orientação
desde cedo

A
o terminar o curso de relações
internacionais na Pontifícia
Universidade Católica (PUC)
de Minas Gerais em 2008, Ber-
nardo Vilhena, de 23 anos, tinha

uma certeza inabalável: atuaria na área assim
que ingressasse numa grande empresa. Mas
no ano passado, quando se tornou trainee do
Grupo Pão de Açúcar, ele começou a questio-
nar sua convicção. As dúvidas surgiram graças
aos conselhos que recebeu de um coach con-
tratado pela empresa para acompanhar os trai-
nees ao longo de um ano. "Depois de ter pas-
sado por diferentes departamentos, eu conse-
gui perceber que, apesar da minha formação,
tenho mais afinidades com a área imobiliária
do que com a de relações internacionais", diz
Bernardo. "Essa mudança drástica nunca te-
ria acontecido se eu não tivesse um coach pa-
ra ajudar a traçar o meu perfil."

Antes restrito a profissionais de alto nível
hierárquico, os programas de coaching — em
que um orientador com experiência corporati-
va ajuda um profissional a desenvolver novas
habilidades, solucionar problemas comporta-
mentais e até a reavaliar o plano de carreira —
começam a ser direcionados para jovens que
estão ingressando no mercado. Empresas co-
mo a rede varejista Pão de Açúcar, a fabrican-
te de produtos de higiene Johnson & Johnson
e a produtora de papéis Klabin já incorpora-

ram a prática em seus
programas de trainee.

"Havia a necessidade de
a companhia ajudar os
jovens a amadurecer
emocionalmente pa-
ra que estivessem bem
preparados no momen-
to de assumir um car-
go gerencial", diz Maíra
Habimorad, consultora do Grupo DMRH, res-
ponsável pelo coaching da Johnson & Johnson.

Estimular o autoconhecimento e barrar a
ansiedade são os principais objetivos dos pro-
gramas de orientação voltados a jovens talen-
tos. Com pouca idade e baixa vivência corpo-
rativa, essa turma se desenvolve mais rápi-
do quando é acompanhada de perto por um
mentor que entende de mercado e tem sen-
sibilidade para radiografar as angústias que
apavoram quem está começando. "Na maio-
ria das vezes, o jovem que entra numa empre-
sa não sabe como lidar com a hierarquia e fi-
ca muito ansioso diante das escolhas a fazer.
O coaching auxilia nesse processo de cresci-
mento profissional", diz Rudney Pereira Jú-
nior, gerente da Foco Talentos, consultoria
de RH, de São Paulo. Ter o acompanhamento
de um coach logo no início da jornada profis-
sional também diminui as chances de errar
na hora de fazer o planejamento de carreira



(e de vida). A consultora Vicky Bloch, pionei-
ra do coaching no Brasil, explica: "Esse tipo
de orientação ajuda o jovem a entender quais
são as metas pessoais e profissionais e a ver o
que o motiva em um ambiente novo".

Exatamente por causa dessa avaliação de
objetivos, a publicitária paulistana Gabrie-
la Massan, de 22 anos, trainee da Johnson &
Johnson, conseguiu se sentir segura sobre
suas decisões. "Fiquei mais tranqüila ao esco-
lher minha alocação em marketing depois de
ter feito sessões com meu coach, que conhece
os caminhos de mercado e me ajuda a enten-
der exatamente quais são, neste momento, os
objetivos que quero atingir", diz ela.

Além de benefícios para os profissionais, os
programas de coaching também trazem ga-
nhos altos para as empresas. "As companhias
que se dedicam a treinar seus talentos desde
cedo formam lideranças que, no futuro, vão
fazer a diferença", diz Vicky Bloch.
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