
A maior parte das empresas
que têm programas de trainee
aumentou de 15% a 20% o nú-
mero de suas vagas ofertadas,
na comparação entre os proces-
sos abertos em 2010 e este ano.
Na Companhia de Talentos,
consultoria de recursos huma-
nos do grupo DMRH, há 940
novas vagas entre as 66 empre-
sas para as quais desenvolve
projetos como este. "O cresci-
mento do mercado faz com
que as organizações ofertem
mais vagas, pois devido à alta
rotatividade de funcionários,
elas preferem ter uma margem
de segurança e não correr o ris-
co de ficarem sem seus futuros
líderes", diz Sofia Esteves, pre-
sidente do grupo DMRH.

No programa de trainee do
Citibank o número de vagas
passou de 23 para 30. "A quan-
tidade de vagas ainda pode au-
mentar, dependendo do perfil
dos candidatos", diz Alessan-
dra Zeppelini, superintenden-
te de recursos humanos.

Profissionais recém-forma-
dos, com fluência no idioma
inglês e disponibilidade de
mudança de cidades são quesi-
tos básicos para as empresas
contratantes.

Eficiência
Os altos índices de aproveita-
mento podem ser considera-
dos outro fator para o aumen-
to do número de vagas. Na Ge-
neral Eletric (GE), 99% dos
trainees aprovados continua-
ram na empresa na última con-
clusão do programa. "Faz par-
te da nossa política, o presi-
dente da GE para a América La-
tina, Reinaldo Garcia, é oriun-
do do programa de trainee que
já existe desde a década de
1950", afirma Alessandra Zac-
cheu, diretora de recursos hu-
manos da GE no Brasil.

A média salarial dos trai-
nees está em alta. Enquanto
nos processos seletivos realiza-
dos pela Companhia de Talen-
tos que aconteceram em 2010
os valores ficaram em torno
de R$ 4,5 mil e R$ 5,5 mil, nes-
te ano passou para R$ 5 mil e
R$ 5,8 mil.

O grupo Bosch ilustra essa
situação. Para o programa
com inscrições abertas em
2011, o salário oferecido é de
R$ 5,1 mil, 16% maior que na
última edição do programa.

"A remuneração não inclui o
investimento em treinamento
que chega a ser maior que em
funcionários convencionais",
diz Sofia Esteves.

Na Ferrovia Centro Atlânti-
ca (FCA) a novidade é a mudan-
ça de regras em relação ao nú-
mero de vagas. "Queremos ter
os melhores candidatos e deli-
mitar as vagas pode gerar eli-
minação de talentos", diz Rute
Galhardo, gerente-geral de re-
cursos humanos da FCA. Para
o último programa foram sele-
cionados 50 trainees.

Ampliar geograficamente o
portfólio de talentos também es-
tá nos planos da FCA para este
ano. "Desde o início tivemos
boa captação, mas esperamos
ter mais candidatos das regiões
Norte e Nordeste nesta quarta
edição, pois temos forte ativida-
de na ferrovia Norte-Sul", diz a
gerente-geral.

Para isso, a empresa busca
oferecer desafios desde cedo
para seus trainees. "Envolvi-
mento, criatividade, liderança
e capacidade de oferecer resul-
tados de formas diferentes dos

que já utilizamos são caracte-
rísticas almejadas pela empre-
sa", diz Rute.

Do outro lado, resistência à
novas ideias e falta de com-
preensão quanto a importância
do trabalho em equipe são ca-
racterísticas que podem provo-
car a eliminação.

Perfil
Embora as empresas cobicem
muitas qualidades é importante
mantê-las alinhadas à realida-
de da corporação. "É importan-
te traçar um perfil do candida-
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Remuneração em grandes empresas já supera R$ 5 mil; meta é atrair talentos para reduzir efeito da alta rotatividade
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to, mas é preciso avaliar as exi-
gências e identificar se elas são
coerentes, pois não existe candi-
dato ideal. Há pessoas inteligen-
tes que podem ser capacitadas e
desenvolvidas", diz Sofia.

Para os candidatos, a dica é
pesquisar sobre a carreira, a
empresa e manter a calma pa-
ra fazer escolhas conscientes.
"O que fará a diferença é o au-
toconhecimento e a habilida-
de de conseguir transmitir is-
so durante o processo. Montar
personagens não funciona",
diz a especialista. ■

TRÊSPERGUNTASA...

Bruno Cantini

Marcela Beltrão

Escolaridadedita felicidadenotrabalho

Formado em Engenharia da Produção no final do ano passado,DanielAlvesSoares
é trainee da área de Logística no programa da Ferrovia Centro Atlântica (FCA) desde o
início deste ano. "Eu já tinha sido estagiário da Vale e como a FCA faz parte do Grupo
Vale, optei por me candidatar em uma empresa com cultura que já me identificava”,
diz. Para Soares não há candidatos errados. “O que há são pessoas nos lugares errados.
Os candidatos são postos à prova durante o processo seletivo e é importante que sejam
eles mesmos, sem exagerar, assim poderão ser identificados e também identificar
se estão alinhados à empresa”, afirma. Confiança também é outro elemento citado
pelo trainee como elemento relevante durante a seleção. “A ansiedade é normal e
constante até mesmo no ambiente corporativo, mas é preciso ser confiante”, diz.M.C.

Para vencer o desafio de atrair
e desenvolver talentos,
a L'Oréal do Brasil tem como uma
de suas estratégias direcionar
esforços aos jovens profissionais.
Um programa de expatriação
oferece aos estagiários, desde
2005, experiências de trabalho
de seis meses a um ano na sede
da empresa, na França. Até
o fim de 2011, a previsão é que
quatro estudantes vivenciem
essa experiência. A intenção é
ampliar o programa para países
da América Latina, África e
Oriente Médio.

O que os estudantes
aprendem com essa ação?
Vale a pena investir no

desenvolvimento de seus
potenciais funcionários por meio
de experiências desafiadoras.
Nesse tempo, o profissional
faz uma imersão concreta na
sede da companhia, passando
por diferentes áreas, convive
com outra língua, outra cultura
e se integra. Desse modo,
ele não aprimora só as suas
atividades, mas também o seu
relacionamento com o outro.
Quando voltar, dividirá o que
foi vivenciado com a equipe
brasileira e contribuirá para o
crescimento da área a qual
pertence.

Qual é o perfil de profissional
almejado pela empresa?

Nossa prioridade não são as
habilidades técnicas, mas
as humanas. São pessoas com
características empreendedoras,
que busquem soluções mantendo
o equilíbrio entre custos e
ganhos e adaptabilidade, pois
na L'Oréal não há um modelo
rigidamente estruturado, apesar
de termos regras, nosso centro
de atenção é o talento humano.

É difícil encontrá-los?
Eles existem, o que precisamos
é aperfeiçoar nossas condições
para encontrá-los. O brasileiro
tem alta capacidade criativa
e de realização. Muitas vezes
não é a certificação acadêmica
que faz a diferença. M.C.

Dreamstime

Diretor de recursos humanos
da L’Oréal Brasil

AS DICAS DE UM APRENDIZ

“Obrasileiro tem alta
capacidade criativa e
de realização.”

...MARCOS DALPOZZO

Uma pesquisa realizada pela consultoria Right Management com quase
5,7 mil pessoas, revela que profissionais com maior grau de
escolaridade são mais felizes no trabalho. Ao responderem à pergunta
"Você é feliz no seu trabalho atual ou na sua última ocupação?",
61% dos graduados responderam “não”. O percentual de insatisfação
diminui à medida em que escolaridade aumenta: pós-graduados (18%),
quem fez MBA (15%), mestrados (5%) e doutorados (1%).

NOVAS OPORTUNIDADES

Programas de trainee que 
estão com inscrições abertas

GE 

Não há número de vagas definido

Não divulga candidatos/vaga*

Inscrições até 31 de agosto

www.ge.com/br

GERDAU

100 vagas

119 candidatos/vaga*

Inscrições até 4 de setembro

www.traineesgerdau.com.br 

SOUZA CRUZ 

14 vagas

1,7 mil candidatos/vaga*

Inscrições até 31 de agosto

www.souzacruz.com.br

UNILEVER

Aproximadamente 25 vagas

1,7 mil candidatos/vaga*

Inscrições até 5 de setembro 

www.queromaisunilever.com.br

BRF FOODS

30 vagas

500 candidatos/vaga*

Inscrições até 8 de setembro

www.brasilfoods.com/geracaobrf

AMBEV 

Não há número de vagas definido

3,2 mil candidatos/vaga*

Inscrições até 28 de agosto

www.traineeambev.com.br

Fonte: empresas *Em 2010

AlessandraZaccheu,diretorade
recursoshumanosdaGE:99%
dostreineessãoaproveitados
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 26-27.
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