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Lições de vida da veterana editora da “C o s m o p o l i t a n”
Banda executiva

Lucy Kellaway

Q
uando viva, Helen
Gurley Brown me
parecia uma piada.
A veterana editora
da revista

“Cosmopolitan” ainda fazia
plástica nos seios aos 70 anos e
insistia que as duas melhores
coisas para uma mulher, ainda
que muito velha, eram fazer

muito sexo e ganhar muito
dinheiro. São coisas boas, sem
dúvida, mas incompatíveis. Se
você trabalha o tempo inteiro,
não consegue conhecer
ninguém para fazer sexo; e
mesmo que você consiga,
dificilmente terá um bom
desempenho se sua cabeça
estiver cheia de coisas com
swaps de juros.

Mas agora que Gurley Brown
morreu, acabei tomando-a
como modelo. Quase tudo que
li sobre ela recentemente me
fez querer seguir seus passos —
com exceção da frequência com
que ela visitava cirurgiões
plásticos. O que ela fez, e
ninguém mais parece fazer, foi
dizer coisas realistas e muito
sensatas sobre o trabalho.

“O que você precisa fazer é
trabalhar com o que tem e nunca
esmorecer ”, disse. Não há
nenhuma besteira sobre talento

e, em vez disso, ela apontava
rapidamente o que tinha de ruim
— ela tinha acne e seus dentes
não eram lá muito bonitos.
Mesmo assim, muita coisa podia
ser feita. A sagacidade era um
bom começo. “Quanto mais
rápido você se volta para as
pessoas, menos brilhante precisa
ser ”, afirmou em outro momento
de grande sensibilidade.

Uma semana antes da morte
desse gênio vestido de pele de
leopardo morrer, recebi um
e-mail sobre um livro que será
publicado por Kate White, a atual
ocupante do trono da edição
americana da “Cosmopolitan”.
Infelizmente, a julgar pelo
material de divulgação de “I
Shouldn’t be Telling You This”,
houve um declínio lamentável
nos conselhos para mulheres nos
50 anos desde que Gurley
escreveu “Sex and the Single
Girl”. A primeira dica de White —

consiga um emprego do qual
você realmente goste muito —
não é só de dar sono, é também
um desserviço. Com a taxa de
desemprego tão alta, ela deveria
aconselhar as pessoas a pegar o
emprego menos ruim disponível.

Venho remexendo cinco
décadas de declarações de Gurley
Brown e concluí que seu
verdadeiro legado nada tem a ver
com sexo, e sim com trabalho. Na
verdade, encontrei entre as
citações as cinco dicas mais
inteligentes e encorajadoras que
já vi tanto para mulheres quanto
para homens. A primeiro é ficar
quieta. “Saiba sempre que se só
você está falando, está deixando
alguém entediado”. O segundo
conselho é, à primeira vista,
estranho para dica de carreira.
“Enquanto estiver fazendo a
maquiagem, uma mulher deve
dizer a si mesma ‘esta noite,
querida, eu vou transar’”. Se você

pensar metaforicamente, trata-se
do estímulo que precisamos
fazer a nós mesmas todos os dias
— nem tanto transar e sim
receber o salário.

A terceira dica é muito valiosa
para mim: “Sentir-se insegura é
bom. Força você a fazer as coisas
melhor, motiva você a usar todos
os seus talentos”. Há muito
suspeitava que ser neurótica é
uma coisa útil — mesmo que
cansativo para as outras pessoas.
A melhor maneira de ser boa é ter
medo de ser inútil. A dica
seguinte me deixa ainda mais
feliz. “Prefiro ter um dente do
sizo arrancado do que ter de ir a
uma recepção”, disse. Se Helen
sentia isso, todos nós também
podemos sentir. Integração é
para os fracos. Aleluia!

Mas a dica final é a mais valiosa
de todas. Ela descobriu a resposta
para o problema que aflige a
maioria de nós: não podemos

lembrar os nomes de todas as
pessoas, mesmo quando
trabalhamos com algumas delas
por muito tempo. Assim, Gurley
chamava todos de garota ou
garoto. O que torna isso tão
inspirador é que longe de fazer as
pessoas se sentirem
insignificantes, isso fazia elas se
sentirem amadas por ela — que a
amavam de volta.

Para mim, há apenas um
problema. Se começasse a
chamar todos de garoto e garota,
meus colegas poderiam achar
estranho. Pensei em “amor ” e
“meu bem”, mas achei que não
seriam adequados. De agora em
diante, e em memória do maior
guru da administração que já
viveu, vou chamar todo mundo
de querido e querida.

Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Ti m e s ”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira

T RA I N E E

Empresas usam novas
estratégias para atrair
perfil mais adequado
Com processos de seleção cada vez mais sofisticados, elas disputam
os melhores candidatos. Por Letícia Arcoverde , de São Paulo

Encontrar profissionais que têm
a cara da empresa é um desafio em
qualquer nível. No caso de jovens
recém-saídos da universidade, que
ainda têm dúvidas em relação ao
próprio futuro, as dificuldades po-
dem ser ainda maiores. Com mais
empresas abrindo as portas para
esses profissionais por meio de
programas de trainee, a busca pelo
candidato certo exige um esforço
das companhias.

A temporada de caça aos jovens
talentos já começou e, até o fim de
setembro, grandes empresas acei-
tam inscrições para programas ca-
da vez mais elaborados. O objetivo
é buscar profissionais que tenham
não só os requisitos necessários,
mas aderência à cultura da empre-
sa. “Se esse casamento não for
bom, não adianta trazer”, explica
Marcele Correia, superintendente
de atração, seleção, diversidade e
integração do Itaú Unibanco.

Isso significa encarar essa rela-
ção como uma escolha mútua. “As
empresas querem o melhor candi-
dato, e este quer o programa que
responda melhor às expectativas
d e l e”, diz Fernanda Bueno, gerente
de projetos da consultoria Across.
No caso da A m b e v, o processo sele-
tivo foi modificado para facilitar a
busca pelo que a companhia cha-
ma de garra e brilho nos olhos. “O
mais difícil é encontrar pessoas
que combinem com a nossa cultu-
r a”, explica a gerente de recruta-
mento e seleção, Isabela Garbers.

Neste ano, a dinâmica de gru-
po vai ser substituída pela reso-
lução e apresentação de um caso
individual ainda na etapa on-li-
ne. Ao todo, 2.500 candidatos te-
rão que apresentar uma manei-
ra criativa e inovadora para re-
solver um problema de mercado
proposto pela empresa. “A in-
tenção é expor as pessoas a si-
tuações com as quais elas não
estão acostumadas”, diz Isabela.
A companhia, que seleciona cer-
ca de 20 jovens profissionais to-
dos os anos, envolve em média
300 funcionários de diversos ní-
veis, incluindo ex-trainees, no
processo de seleção, além do ti-
me de recrutamento que desen-
volve o programa. “I nv e s t i m o s
de forma muito intensa, pois sa-
bemos que o programa traz o re-
sultado esperado.”

Aumentar o número de etapas
on-line é uma tendência mais for-
te entre as empresas, explica a di-
retora do grupo DMRH, Paula Es-
teves. Com isso, espera-se ter mais
tempo para avaliar menos gente
durante as etapas presenciais,
quando é comum as empresas
promoverem atividades em cida-

des fora do eixo Rio-São Paulo ou
pagarem as passagens para que
candidatos de fora participem de
entrevistas. As empresas também
estão investindo de forma agres-
siva na divulgação dos progra-
mas, participando de feiras em
universidades, marcando presen-
ça nas redes sociais e mantendo
sites detalhados. “Isso reflete a
grande importância do progra-
m a”, explica Fernanda, da Across.

O Itaú Unibanco diminuiu o
número de vagas para trainees de
cerca de 100, nos últimos anos,
para 70, e aumentou a duração de
um ano para 18 meses. As mu-
danças, segundo Marcele, são pa-
ra ajustar o programa aos anseios
dos candidatos. “Os jovens têm a
necessidade de se responsabilizar
por um projeto”, diz. O tempo
adicional será na área escolhida
após o ‘job rotation’, o que permi-
te o jovem concluir o programa
com o cargo de analista sênior —
um degrau acima do que a maio-
ria chegava antes. A diminuição
de vagas, além de ser um ajuste à
demanda, serve para aumentar a
percepção de que o trainee tem
uma posição diferenciada na
companhia. Neste ano, o banco
também incluiu um curso em
uma escola de negócio no exte-
rior para os melhores colocados.

Segundo Paula, da DMRH, os
programas costumam receber, em
média, dois mil candidatos por va-
ga. Os mais conhecidos são ainda
mais concorridos — no ano passa-
do, a Ambev chegou a receber
3.500 candidatos por vaga. “Em -
presas de segmentos mais próxi-
mos dos jovens têm uma atrativi-
dade maior”, completa Fernanda,
da Across. Esse é um dos desafios da
VLI, que atua no segmento de logís-
tica. “Temos que mostrar que nossa
companhia é tão atraente quanto
uma outra que tem seus produtos
no supermercado”, explica a geren-
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Isabela Garbers, gerente de recrutamento e seleção da Ambev, substituiu a dinâmica de grupo pela resolução de um caso on-line

te-geral de RH, Rute Galhardo.
A aposta está na percepção de

que a atual geração quer ver um
propósito no trabalho. Durante
cinco semanas, os trainees via-
jam pelos portos, ferrovias e co-
nhecem as operações da empresa
espalhadas pelo Brasil. “Eles per-
cebem que são projetos que vão
fazer diferença para o país”, diz.

A VLI vai realizar dois progra-
mas: um trainee corporativo volta-
do para vagas administrativas, e
um específico para engenheiros,
que inclui um curso de pós-gra-
duação para capacitar o jovem pa-
ra o negócio de logística. Outro di-
ferencial é um programa “pós-trai -
n e e”, criado para reter os talentos
após os primeiros 12 meses.

O desafio de se diferenciar dos
programas tradicionais também
existe para empresas que estão lan-
çando o programa pela primeira
vez. É o caso da Heineken, há dois
anos no Brasil, e da Mars, que não
promovia programas desde que
segmentou as operações de choco-
late, comida e ‘p e t c a r e’. Represen-
tantes das duas empresas descobri-
ram que tinham questões bastante
parecidas para resolver durante
eventos sobre gestão de pessoas e
decidiram criar um programa de
trainees integrado. “Tentamos criar
um diferencial para poder compe-
tir com os programas mais consoli-
dados”, diz Simone Karpinskas, di-
retora da área de ‘personal and or-
ganization’ da Mars Chocolate.

Cada empresa vai selecionar
cinco jovens, que já escolhem onde
vão trabalhar ao se candidatar. Du-
rante os três anos de programa, os
trainees passarão por atividades
de desenvolvimento integradas e
farão um “i n t e r c â m b i o” de três
meses na outra empresa para co-
nhecer o negócio e a cultura de
duas companhias diferentes. “O
jovem pode contribuir para a Hei-
neken com o conhecimento que

adquirir na Mars, e vice-versa”, ex-
plica Isabel Moisés, vice-presiden-
te de RH da cervejaria. Para ela, ou-
tra vantagem do programa unifi-
cado é mostrar ao jovem que as or-
ganizações estão trabalhando de
forma colaborativa, o que é valori-
zado por essa geração.

É comum que os jovens se ins-
crevam em mais de um programa
de trainee no último ano da facul-
dade. Na hora da dúvida de qual se-
guir até o fim, a identificação com a
cultura da empresa costuma ser
decisiva. Foi o caso de Mariana Ra-
mos Dias, que participou do pro-
grama da Ambev em 2011 e hoje é
especialista de gente e gestão na re-
gional de Porto Alegre. Ela chegou
às finais de quatro programas e es-
colheu a cervejaria por conhecer

pessoas que trabalhavam na com-
panhia e já sabia como as coisas
funcionavam. “Achei que a Ambev
tinha mais a minha cara”, diz, citan-
do as oportunidades de crescimen-
to e o estilo do programa focado no
treinamento intensivo. Hoje, ela
faz questão de se envolver no pro-
cesso de seleção dos novos trainees
e dá palestras em universidades pa-
ra contar a experiência.

A perspectiva de seguir os pas-
sos de pessoas como Mariana é o
que motiva jovens como Leonar-
do Magnabosco Mascarella, estu-
dante do último ano do curso de
engenharia de produção mecâ-
nica da Universidade do Oeste de
Santa Catarina. Ele está decidido
a começar a carreira em um pro-
grama de trainee e, nos próximos

meses, pretende equilibrar o últi-
mo semestre da faculdade, o es-
tágio em uma companhia de ce-
lulose, o trabalho de conclusão
de curso e o processo seletivo de
pelo menos dez programas.
“Gosto de empresas inovadoras,
com foco na meritocracia”, diz.

Para Mascarella, os programas
são a chance de seguir carreira
no eixo Rio-São Paulo e de co-
nhecer uma companhia mais a
fundo. “Além da especialização e
da experiência, um programa de
trainee te dá um caminho pro-
fissional”, ressalta.
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