
Em tempos de crise de mão de
obra, o Machado Meyer teve de
inovar para atrair e segurar no-
vos profissionais. O escritório
está lançando um programa de
estágio que funciona como um
complemento da graduação. Os
futuros advogados passarão até
dois meses na sala de aula com
aulas de etiqueta, português,
apresentação em público, no-
ções de inglês jurídico e inteli-
gência informacional. A ideia é
sanar algumas deficiências que
os candidatos trazem da forma-
ção básica e superior. Além de
oferecer a oportunidade de atua-
ção nas áreas Trabalhista, Civil,
Tributária e Societária.

“O estágio é nossa principal
fonte de contratação. Vários só-
cios começaram como estagiá-
rios e foi onde aprenderam a
cultura do escritório. No entan-
to, a Lei do Estágio limitou o po-
tencial de utilização desse pro-
fissional”, explica Raquel No-
vais, sócia-administrativa do
Machado Meyer.

Anteriormente, o escritório
contratava sob demanda de de-
terminada área o número de es-
tagiários necessário. “Era um
procedimento mais informal.
Eles eram treinados empirica-
mente por meio da exposição às
situações de trabalho”, explica.
O lado prático do estágio conti-
nua, mas o Machado Meyer te-
ve que criar estratégias para ma-
ximizar o tempo de formação
dos novos advogados.

O programa foi criado visan-
do reverter a distorção de ex-
pectativas entre os contratados
e os contratantes, especialmen-
te após a Lei do Estágio (Nº
11.788/08). Isso porque com a
nova lei, os estagiários só po-
dem atuar até seis horas diárias.
“Tínhamos o problema da du-
pla frustração: do estagiário que
ficava seis horas no local sem re-
ceber desafios. E do associado,
que não via evolução em seu es-
tagiários. Todos queriam mu-
danças”, conta Raquel.

O sonho da gestora do Macha-
do Meyer é receber estagiários
“com muita vontade de traba-
lhar”, até mesmo porque, as fa-
lhas de formação serão corrigi-
das com o tempo. E com um
pouco de esforço também.

No curso de etiqueta de traba-
lho, por exemplo, os estudantes
vão aprender quais os códigos
de conduta do escritório. “Mui-

tos chegam aqui ainda falando
‘tipo’. O ambiente jurídico é for-
mal e muitos jovens sequer fa-
lam ‘senhor’ e ‘senhora’”, la-
menta Raquel. O mesmo vale pa-
ra apresentação em público, um
tema que é negligenciado pela
maior parte das faculdades.

No caso do inglês jurídico o
plano é mostrar aos alunos que
o tradicional curso do idioma
não é suficiente. “Usamos in-
glês jurídico em 60% do nosso
tempo”, diz. A atualização em
português é importante especial-
mente por conta das novas re-
gras gramaticais, que ainda são
um mistério para muitos estu-
dantes. Mas Raquel dá destaque
as aulas de inteligência informa-
cional. “É um guia para que os
estagiários aprendam como uti-
lizar as melhores formas de pes-
quisa disponível. O Google é tão
fácil quanto incompleto. Não dá
para resolver o caso dos clientes
com ele”, alerta. ■ R.O.
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As preocupações com a chamada geração Y (ou Mille-
nium) não são novas no mundo corporativo. O que mu-
dou, na verdade, foram os títulos atribuídos e o gla-
mour que passou a envolver o tema de uns anos para cá.

Os conhecidos programas de trainees das grandes com-
panhias já apresentavam, décadas atrás, traços semelhan-
tes de rebeldia (sem causa aparente) e autoestima exacer-
bada dos candidatos, características que as gerações mais
experientes também manifestam no convívio corporativo.

O que mudou (e bastante) foi o contexto de vida de
todos nós e não apenas dos jovens. O pronto acesso às
informações, a dinâmica das redes sociais, a evolução
das oportunidades de estudos no exterior, esses, sim,
são fatos razoavelmente recentes e que estão marcando
o perfil dos jovens entre 18 e 28 anos.

Fluentes em idiomas, rápidos e espertos no uso da tec-
nologia, perceptivos e competitivos, os jovens das no-
vas gerações podem gerar certo desconforto nos ambien-
tes empresariais, principalmente nas culturas e negó-
cios mais tradicionais. Por outro lado, chama atenção a
precariedade da capacitação universitária. Saídos de re-

nomadas escolas, mui-
tos apresentam defi-
ciências inacreditáveis
de língua portuguesa e
desinformação sobre fa-
tos históricos recentes
e importantes.

Esses aspectos aca-
bam sendo compensa-
dos pela espontaneida-
de e curiosidade e pela
rapidez com que apren-
dem. Mas o fato é que
esse complemento tem
que ser provido pelas
organizações.

As empresas, de uma
maneira geral, estão apli-
cando processos de sele-

ção mais rigorosos, que detectam as falhas de capacitação
formal e mapeiam algumas tendências de comportamen-
to a serem trabalhadas nos programas de desenvolvimen-
to. Mas prevalece um dado recorrente e preocupante de
evasão dos programas que envolvem a geração Y e a justifi-
cativa dos profissionais de RH é a descoberta de desencan-
tos de ambas as partes no decorrer das fases de integração.

Afinal, como lidar com essa situação inevitável? Em
primeiro lugar, é recomendável manter senso crítico e
não embarcar nas verdades definitivas que cercam o te-
ma. A seguir, algumas verdades e mitos sobre os novos
profissionais. Verdades: são ansiosos e inquietos; que-
rem ações e respostas rápidas; valorizam desafios e me-
tas ambiciosas; esperam reconhecimento e velocidade
de progresso na carreira. Mitos: puxam o tapete da hie-
rarquia; não sabem trabalhar em equipe; mudam de em-
presa como quem muda de camisa.

Os exemplos de verdades podem parecer, à primeira
vista, conflitantes com os mitos. Afinal, se os jovens

são ansiosos e carreiristas, terão mesmo o cuidado de
não puxar o tapete do chefe ou de não mudar de empre-
sa seguindo apenas o apelo salarial?

Nossa percepção é que essa aparente dicotomia foi
construída mais pelo clichê do que pela realidade. Há
exemplos de várias organizações que conseguem lidar
com as ansiedades naturais dos jovens talentos, colocan-
do-os em projetos de maior complexidade e, conse-
quentemente, de maior reconhecimento.

Essa é uma das saídas, mas é claro que o assunto não se
esgota assim tão facilmente. O tema é quente e atual, exi-
gindo um processo contínuo de reflexão e aprendizado. ■

Machado Meyer
quer customizar
seus advogados
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ECONOMIACRIATIVA

Mitos e verdades sobre
os novos profissionaisEscritório cria programa de estágio com aulas que incluem

português, etiqueta de trabalho e inteligência informacional

As inscrições vão
até o dia 15 de março.
O plano é que
sejam abertos três
programas por ano.
O estágio é focado
em alunos do 3º ano
de graduação.
Todos os inscritos
passarão por
avaliação curricular
e vão receber uma
bolsa de estudos

Os jovens de hoje
são ansiosos,
inquietos; querem
ações e respostas
rápidas; valorizam
desafios e metas
ambiciosas;
esperam
reconhecimento
e velocidade
na carreira

Dorival Donadão
Sócio-diretor da Casa
do Gestor e da DN Consult

RaquelNovais: onúmerode
estagiárioscorrespondea32%
dosadvogadosdoescritório
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2012 Primeiro Caderno, p. 13.




