
C&A
A empresa encerra amanhã a
seleção para todo o País.
www.cea.com.br/site/
programa-traineee

Deloitte
São 600 vagas em dez escritó-
rios da empresa em todo o país.
Inscrições para SP até 30/4.
www.deloitte.com.br

Ernst Young Terco
Oferece vagas nas áreas de audi-
toria, assessoria, transações cor-
porativas e tributos.
www.traineeseyt.com.br

GE
Edição especial para o progra-
ma que começa em julho. Inscri-
ções até o dia 22/4.
www.ge.com.br

GVT
São 17 vagas para realizar o pro-
grama em Curitiba. É preciso
ter concluído a graduação até
dezembro de 2010.
trabalhenagvt.com.br/trainee

KPMG
Para vagas na consultoria em
São Paulo, a seleção vai até 8/5.
www.kpmg.com.br

Riachuelo
São 50 vagas em todo o País.
Inscrições até hoje.
www.riachuelo.com.br

Renner
O programa é dividido em trai-
nee compras, loja ou corporati-
vo. Parte do programa é no RS.
www.ciadetalentos.com.br/
renner

Whirlpool
São de 20 a 30 vagas no progra-
ma da companhia.
www.whirlpool.com.br/
trainee2012

1.
Planejamento
Tenha claro para você os moti-
vos que o levam à empresa: eles
serão seu alicerce na hora de
defender porque é você quem
deve fazer parte do time

2.
Diversificação
Não mire apenas um programa,
mas também não se inscreva
em todas as seleções que estive-

rem disponíveis: participar dos
processos dá experiência ao can-
didato, mas consome tempo e,
muitas vezes, dinheiro

3.
Estágio ou vida acadêmica
Fazer um estágio em empresa
do mesmo porte da desejada
não é garantia de sucesso. Um
bom currículo acadêmico mui-
tas vezes conta mais pontos

4.
Internacionalize-se
Experiência no exterior costu-
ma contar pontos na seleção

VAGAS ABERTAS

Quando os modelos de treina-
mento chegaram ao Brasil, há
cerca de 30 anos, as empresas
costumavam dizer que o trainee
seria seu futuro gerente.

Hoje, essa relação já não é mais
tão direta. Não só porque o pos-
to que ele ocupará depois do pro-
grama dependerá de sua afinida-
de com as unidades de negócio
da companhia como também
porque o conceito de trainee se
expandiu, fugindo dos postos es-
tritamente gerenciais. “As pes-
soas associam a palavra a um pos-

to de gestão, mas já há muitas em-
presas que constroem progra-
mas de trainee para cargos técni-
cos”, diz Tais Amaral, gerente de
projetos da Cia de Talentos.

“Esses programas tomaram um
rumo maior”, completa Leyla Nas-
cimento,presidentenacionaldaAs-
sociaçãoBrasileiradeRecursosHu-
manos (ABRH). Com a carência
de talentos, afirma Leyla, as em-
presas também estão usando o
postodetrainee–quetemopoder
de fazer brilhar os olhos de qual-
querrecém-formado–parapreen-

cher vagas de especialização. Des-
saforma, a empresa prefere ofere-
certreinamentoaumnovofuncio-
nário do que achar alguém com as
habilidades desejadas.

Desenvolvimento. “A força do
programa é a predisposição a se
desenvolverecrescerdentrodaor-
ganização. O que a empresa quer
saberhojeéseocandidatoestádis-
posto a aprender”, diz Leyla. Tais
concorda. Segundo a especialista,
o posto a ser ocupado pelo trainee
após o programa não é automáti-

co – depende de seus desenvolvi-
mentoduranteoprocesso.Epode-
rá ser técnico ou gerencial.

A Ambev, por exemplo, tem
processo de seleção aberta para
um programa para treinamento
industrial, voltado para a forma-
ção de mestres cervejeiros e en-
genheiros industriais.

Na GE, o processo de seleção
também deve recrutar, pela pri-
meira vez, candidatos específicos
pela a área de cuidados com a saú-
de, diz Karen Ramirez, coordena-
dora de programas de liderança

da empresa . A ideia é formar “ex-
perts” na área de comercialização
deprodutosparaasaúde–deman-
da criada na empresa depois que
foicriadanoanopassadoaprimei-
rafábrica da AméricaLatina espe-
cializada no segmento.

Nesta modalidade, o trainee,
ao contrário dos demais, deve ro-
tacionar apenas no setor de cui-
dados de saúde – os outros ro-
dam por diversas unidades de ne-
gócio da empresa, com o objeti-
vo de conhecer todas as platafor-
mas de trabalho à disposição.

TIRE SUAS DÚVIDAS

Programa também é usado para seleção de cargos técnicos DIVULGAÇÃO

DANIEL TEIXEIRA/AE

Começa a
temporada
extra de caça
aos trainees
Com economia aquecida, empresas criam
seleção adicional para fisgar novos talentos

Como se dar
bem na seleção

Conheça as etapas pelas quais
passa um candidato a trainee de
uma grande empresa e a concor-
rência que ele enfrenta

20 a 30
são as vagas disponíveis para trai-
nees no programa. Em geral, o
número não é fixo

13,5 mil
candidatos se inscrevem para
concorrer a uma vaga de trainee.
Com a inscrição, eles estavam
aptos para a primeira fase, de se-
leção on-line

192
são chamados para participar da
primeira etapa presencial: a dinâ-
mica de grupo

160
participam da fase seguinte, um
painel para apresentação de um
tema a executivos da empresa

100
são selecionados para a fase de
entrevistas na empresa

23
são escolhidos pela empresa e se
tornaram trainees. Eles vão circu-
lar pelas diversas unidades da
empresa e desenvolver projetos

Primeira opção. Letícia Serra Tavares, que, ao ser selecionada para o programa de uma múlti, desistiu de outros processos

Com a economia aquecida e um
cenário de estabilidade no hori-
zonte, empresas privadas decidi-
ram reforçar a aposta em uma
tradicional ferramenta para atra-
ção de talentos: os programas de
trainee. Antes concentrados nos
meses de julho e agosto, esses
processos de recrutamento e se-
leção, criados para fisgar recém-
formados de alta performance,
agora ocupam também as primei-
ras folhinhas do calendário.

A mudança ocorre porque,
com mais vagas para serem ocu-
padas, as companhias estão lan-
çando seleções em dois períodos
do ano. Além disso, para parte
das companhias, o primeiro se-
mestre é a chance de recrutar jo-
vens já disponíveis no mercado e
estratégia para fugir da acirrada
competição por candidatos.

“Aumentou o número de pro-
cessos no primeiro semestre”,
confirma Leyla Nascimento, pre-
sidente da Associação Brasileira
de Recursos Humanos (ABRH).
De acordo com ela, como no Bra-
sil, houve, ao longo do tempo,
uma concentração desses pro-
cessos em agosto, o candidato se
acostumou a fazer inscrição em
muitas empresas ao mesmo tem-
po. “Essa geração sabe de seu va-
lor e do que quer. Não é mais a
empresa que escolhe o jovem,
mas o inverso. Por isso, as com-
panhias estão investindo em
‘vender’ seus programas antes.”

Na Cia de Talentos, consulto-
ria que recruta jovens para parte
dos programas no país, essa mu-
dança é clara. Em 2000, dos 100
processos seletivos, apenas 10 fo-
ram feitos no primeiro semes-
tre. Neste ano, 40% dos progra-
mas devem ocorrer nos primei-
ros seis meses. “Além disso, nes-
te ano o número de vagas tam-
bém cresceu”, diz Tais Amaral,
gerente de talentos da Cia.

Antecipação. A multinacional
americana Whirpool, por exem-
plo, transferiu seu processo sele-
tivo anual de agosto para abril.
“Nos antecipamos”, diz gerente
de RH e desenvolvimento da

Whirlpool Latin America, Úrsu-
la Angeli. “Antes, era comum che-
gar ao final do processo e os can-
didatos estarem envolvidos tam-
bém com outros processos.”

Na Whirpool a mudança ocor-
reu no ano passado – quando,
coincidência ou não, a empresa
recebeu 30% mais inscritos, que
chegaram a 13.500 candidatos.
Desse funil saíram 23 escolhi-
dos, dentre os quais estava Letí-

cia Serra Tavares, 24 anos.
Então no último ano de admi-

nistração de empresas na unida-
de de Ribeirão Preto da Universi-
dade de São Paulo, ela conta que
se inscreveu para oito progra-
mas. Como o da Whirlpool foi o
primeiro, recebeu a resposta an-
tes e acabou descartando as eta-
pas de seleção dos demais.

“Eu conhecia a empresa como
consumidora. Durante o proces-

so seletivo, ouvi sobre seus valo-
res, participei de atividades e me
identifiquei. Não tinha porque
participar de outros processos.”

Edição especial. Há 90 anos
no Brasil, a americana GE realiza
pela primeira vez uma edição es-
pecial de seu processo de sele-
ção, que normalmente ocorre
em agosto. “Com a demanda em
alta, precisamos de novos profis-
sionais para acompanhar o cres-
cimento da empresa”, diz a coor-
denadora dos programas de lide-
rança da GE, Karen Ramirez.

De acordo com Karen, a sele-
ção extra deve entrar para o ca-
lendário de seleção da empresa.
“Selecionar na primeira parte do
ano torna o processo menos es-
tressante para o candidato, mes-
mo com uma oferta de vagas me-
nor”, afirma a coordenadora.

A economia aquecida também
fez com que a rede Riachuelo
abrisse mais um processo seleti-
vo no primeiro semestre. A com-
panhia busca 50 novos trainees,
motivada pela expansão de lojas
no País, que deve passar de 125
para 147 até o final deste ano.

Pós-trainee. Segundo Leyla
Nascimento, da ABRH, o índice

de retenção dos programas de
trainee do Brasil gira em torno
de 32% a 35%.

Ou seja, a cada três profissio-
nais que finalizam a etapa de trei-
namento – que leva até dois anos
e meio – apenas um decide conti-
nuar na empresa.

“Esse jovem é muito seletivo”,
aponta. “Depois de um progra-
ma em uma empresa renomada,
a empregabilidade desse candi-

dato é quase imediata”, afirma.
Na GE, porém, Karen afirma

que este índice é quase total. Na
Whirlpool, o nível de retenção
de talentos também é considera-
do alto: das 130 pessoas que en-
traram na empresa desde 2004,
quando foi iniciado o programa
de trainees, 70% ainda traba-
lham na companhia. Dessas,
43% já ocupam postos gerenciais
e outros 15% são executivos.

Seleção. Karen Ramirez,daGE
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 abr. 2011, Empregos e Carreiras, p. 5.




