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Mas especialistas alertam que não há só vantagens em treinamentos para recém-formados 
 
Os gastos para capacitar um profissional que não começou sua carreira na empresa podem ser 
até 20% mais altos do que o de um aprendiz, dizem especialistas. Essa é uma das principais 
razões que levam as grandes companhias a investir em programas de trainee. "Têm faltado 
profissionais na área de gestão e com a concorrência fica muito caro buscá-los no mercado, 
por isso as empresas investem em programas pensando no médio prazo", afirma Karin Parodi, 
diretora da Career Center, empresa de gestão em RH. 
 
Foi o que ocorreu com a J. Macedo, empresa de massas e farináceos que, pela primeira vez, 
abriu um programa de trainee, em maio de 2009. "Sentíamos necessidade de formar novos 
líderes que pudessem entender o plano estratégico dos próximos cinco anos", afirma Sérgio 
Póvoa, diretor de recursos humanos da J. Macedo, sobre a iniciativa. 
 
Guilherme Ramalho, então recém-formado no curso de engenharia de alimentos, foi um dos 
seis selecionados entre os sete mil inscritos para o programa da J. Macedo, que ainda é visto 
como novidade na empresa. Para Ramalho, ser trainee em uma grande companhia é uma boa 
oportunidade de aprimorar o networking com profissionais em posições estratégicas. "Logo 
que me formei, quis ingressar em programas de trainee, pois ser uma oportunidade de 
conhecer áreas e processos da empresa, além de ter ascensão mais rápida", acredita o 
engenheiro. 
 
Especificidade pode prejudicar 
 
O treinamento voltado especificamente aos valores da organização é uma grande vantagem 
para o empregador, mas pode ser uma desvantagem para o jovem profissional, alertam 
especialistas. O risco é o trainee se acomodar e não buscar informação sobre o modelo de 
trabalho de outras companhias, diz Fábio Saad, gerente da empresa de recrutamento Robert 
Half. "Se o profissional não se mantiver atualizado, ele pode reduzir seu potencial de 
empregabilidade", afirma. "Para construir uma boa carreira é importante ter comprometimento 
com a empresa. Ao mesmo tempo, é preciso procurar desenvolver o trabalho em áreas 
comuns a outras companhias." Saad indica que o profissional busque entender como funciona 
o mercado e verifique se o tipo de trabalho que realiza o mantém apto a se empregar em 
outra empresa. 
 
Mão dupla 
 
Obviamente, Saad ressalta que o programa apresenta riscos para a empresas. Ela pode sair 
prejudicada caso o profissional não atenda às expectativas ou seja contratado por outra 
corporação. Ainda assim há muitos pontos positivos para ambas as partes e se recomenda que 
todo profissional recém-formado seja candidato a programas de trainee e aproveite as 
vantagens dos cursos oferecidos, como plano de carreira e tratamento diferenciado. Para as 
empresas há outra vantagem menos tangível, que é tornar sua marca mais conhecida entre o 
público que participa do processo seletivo para uma vaga no treinamento, diz Saad. 
 
Carteira assinada 
 
O cargo de trainee não tem leis trabalhistas próprias, mas pode ser regulado pela Consolidação 
das Leis do Trabalho. "O contrato pode ser efetuado por prazo indeterminado, de acordo com o 
interesse das duas partes. A nomeação é diferente, mas nos termos legais o trainee é um 
empregado comum" , afirma o advogado trabalhista Estevão Mallet.  
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