
Trampolin para cargos mais altos 
Mariana Celle 
 
Grandes empresas, como a Unilever, oferecem oportunidade de continuar na organização 
 
Há 10 anos a carioca Roberta Santana, atual diretora de marketing da Unilever na categoria 
desodorantes, decidiu que trocaria definitivamente o Rio de Janeiro pela capital paulista. A 
mudança foi decorrente da aprovação no processo de trainee da companhia onde ainda 
trabalha. "Ao longo do programa me identifiquei cada vez mais com os valores da empresa e 
decidi que seria na Unilever que eu construiria minha carreira", afirma Roberta. 
 
Candidatos que tenham seus valores pessoais compatíveis aos da empresa são bem vistos 
durante a seleção, segundo Eliana Ponzio, gerente de desenvolvimento de talentos da 
Unilever. "Levamos bastante em conta que o candidato tenha compatibilidade com as 
competências e a missão da empresa", diz Eliana. 
 
O programa de trainee da empresa começou a ser aplicado em 1964 e, segundo Eliana, busca 
sempre fazer um prognóstico minucioso do candidato. "Ao longo dos três anos de treinamento, 
preparamos o participante para assumir uma posição de liderança ao final", afirma a gerente. 
Após a conclusão, em média, 77% dos participantes do programa permanecem na empresa, 
assumindo algum cargo de primeíro nível gerencial. "O atual presidente da Unilever Brasil, 
Kees Kruythoff, foi trainee da empresa na Holanda", afirma Eliana. 
 
A empresa oferece de 20 a 30 vagas por ano para o programa. O processo seletivo começa em 
agosto e tem duração de quatro meses. Em 2010, a empresa recebeu 48.608 inscritos para as 
30 vagas ofertadas, uma média de 1.620 candidatos por vaga. Em 2000, quando Roberta 
participou do processo, a Unilever teve cerca de 10 mil candidatos ao programa. "Temos 
grande aceitação do público jovem. Por isso, ao longo da formação acompanhamos seus 
objetivos e buscamos reafirmar a intenção de fazer carreira na corporação", diz Eliana. 
 
Roberta acredita que o programa de trainee é uma aposta individual de aceleração da carreira 
e ressalta que, ao final do treinamento, a cobrança irá ser feita. "Enquanto trainee você pode 
errar e tirar dúvidas. Mas, depois do prazo deve-se cumprir o que é esperado. É muito positivo 
porque você começa seu trabalho na empresa em outro patamar de relacionamento e de 
exposição", afirma Roberta. 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 23. 


