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Mesmo com milhares
de candidatos, vagas
permanecem abertas
Busca por perfil específico dificulta preenchimento de postos em alguns
programas. Por Letícia Arcoverde e Adriana Fonseca, de São Paulo
Conquistar uma vaga em um
programa de trainee de uma
grande empresa significa superar uma concorrência maior do
que a enfrentada por qualquer
vestibulando do país. A disputa,
inclusive, é mais acirrada do que
a briga por uma cadeira no Instituto Rio Branco, que forma os
diplomatas do país.
Dados da Cia de Talentos, especializada no recrutamento de jovens profissionais, mostram que
a concorrência nos programas de
trainee fica em cerca de dois mil
candidatos por vaga. Apenas para comparação, a prova deste ano
do Instituto Rio Branco teve a relação de 214 candidatos por vaga. Já a carreira mais concorrida
no vestibular da Fuvest 2012 —
engenharia civil em São Carlos —
teve 52 candidatos por vaga.
Mesmo com essa ampla oferta
de candidatos nem todos os programas de trainee conseguem preencher as vagas, segundo dados da
Cia de Talentos. “São casos pontuais, mas empresas que buscam
perfis muito específicos ou que
abrem posições em determinados
locais às vezes têm dificuldade para encontrar as pessoas certas”, diz
Paula Esteves, diretora da Cia de
Talentos.
A empresa de gestão independente de patrimônio GPS Planejamento Financeiro, com 95 funcionários, é um exemplo. A companhia lançou um programa de
trainee em abril e só conseguiu

terminar a seleção agora em outubro, bem além do previsto. Das
três vagas abertas, duas foram
ocupadas em uma primeira etapa
de seleção, mas a terceira levou
seis meses para ser preenchida.
Para encontrar os trainees certos,
a empresa entrevistou mais de 80
pessoas, selecionadas a partir de
mais de 400 currículos recebidos.
Rogério Zanin, sócio da empresa, explica que o programa foi
criado como alternativa ao processo tradicional de recrutamento. “Encontrar no mercado um
profissional formado com a qualificação exigida pela gestora é
um desafio ainda maior”, diz.
Por essa razão, surgiu a ideia
de desenvolver o programa de
formação interna com quatro
anos de duração, que capacita o
profissional para atuar como “officer”, pronto para assumir uma
carteira de clientes. “O objetivo é
que as pessoas já comecem a formação dentro do modelo de negócios da empresa”, diz Zanin.
Mesmo com essa estratégia,
preencher as vagas não foi fácil.
Zanin afirma que o mais desafiador é encontrar pessoas com um
bom equilíbrio entre conhecimentos técnicos e perfil comercial — e que ainda demonstrem
estar dispostas a passar por um
longo programa de formação.
“Não vamos abrir mão de qualidade para preencher vagas. O investimento financeiro e o tempo
gasto são muito grandes”, diz.

Patrícia Jajah, também sócia
da GPS, lista algumas das qualidades que a empresa busca nos
trainees: boa formação técnica,
proatividade, ambição, vontade
de crescer e boa comunicação.
Outro desafio, segundo ela, é
competir com programas mais
tradicionais e de empresas maiores, “marcas mais glamourosas,
que seduzem os recém-formados”, analisa.
Fernanda Bueno, gerente de
projetos da área de jovens profissionais da Across, diz que, numericamente, não tem percebido
um aumento de empresas que
não preenchem todas as vagas de
trainee. O que ela observa é uma
consciência cada vez maior das
companhias de que o jovem contratado deve estar alinhado aos
valores e à cultura da organização. “É preciso ter essa aderência
para conseguir bons resultados.”
O programa da farmacêutica
Sanofi voltado para a seleção de
jovens profissionais também encontrou dificuldade para preencher todos as posições abertas.
Apesar de não levar o nome trainee — foi batizado de “Acelere Sanofi” —, ele busca jovens formados há pelo menos dois e no máximo cinco anos, com experiência profissional, inglês fluente e
disponibilidade para mudanças.
Das dez vagas disponíveis, apenas cinco foram preenchidas. Os
selecionados foram escolhidos
entre dois mil inscritos.

Rapoport, VP de recursos humanos para AL da Sanofi, que teve dificuldade para preencher 5 vagas, mesmo com 2 mil inscritos

cimento profissional. “Preferimos formar internamente a buscar líderes no mercado. Quanto
mais sênior, maior a chance dessa pessoa não se encaixar à cultura da organização”, afirma.
A dificuldade com os jovens,
no entanto, também se mostrou
uma realidade. Além de eliminar
candidatos por questões técnicas, como a formação em áreas
não correlatas e a falta de domínio do idioma inglês, foram detectados diversos problemas
comportamentais. Segundo Rapoport, faltaram candidatos com
capacidade de se adaptar a situações e com “profundidade conceitual”. “Muitos diziam ter vi-

“Olhamos a formação do candidato, mas o foco estava nos aspectos comportamentais”, diz
André Rapoport, vice-presidente
de recursos humanos do grupo
para a América Latina. Entre as
qualificações procuradas estão a
capacidade de desenvolver pessoas, de liderança, tomada de decisão e pensamento estratégico.
A criação do programa, segundo Rapoport, veio da necessidade de acelerar o desenvolvimento dos talentos para que assumam posições de comando,
acompanhando a estratégia de
crescimento da empresa, e da
vontade de fugir de trainees tradicionais, com pouco amadure-

vências riquíssimas, inclusive no
exterior. Mas eram, quase sempre, experiências superficiais”,
diz o executivo. A falta de autenticidade também preocupou o
vice-presidente. “As pessoas vêm
muito armadas para a seleção,
com discurso pronto”.
O principal desafio, contudo,
foi encontrar profissionais que se
encaixassem na cultura do grupo. “É uma empresa que preza a
simplicidade das pessoas”, explica Rapoport. “Ao mesmo tempo,
os profissionais precisam transitar intelectualmente em esferas
sofisticadas. É preciso saber ir do
pastel de feira ao restaurante cinco estrelas”, conclui.
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Novo serviço orienta vida profissional

Vídeo
Qualquer um pode
ser um bom chefe

Próprio negócio
Universitários
querem empreender

Linda Hill, da Universidade de
Harvard e eleita uma das 50
pensadoras mais influentes do
mundo, fala sobre a dificuldade
de liderar pessoas hoje. Segundo
ela, está mais difícil ser chefe,
mas as pessoas podem se tornar
grandes gestores se trabalharem
nelas mesmas. Cada um precisa
ensinar a si mesmo sobre
liderança. Veja a entrevista
completa no endereço abaixo.

Seis em cada dez universitários
brasileiros pensam em abrir o
próprio negócio, aponta pesquisa
da Endeavor, organização global
de apoio ao empreendedorismo.
Mas, entre esses que pretendem
empreender, apenas 44%
cursam uma disciplina ligada ao
tema, 38% “gastam tempo
aprendendo a iniciar um novo
negócio” e 24% afirmam estar
economizando dinheiro para tal.

valor.com.br/u/2857466

valor.com.br/u/2860820

Carolina Cortez
De São Paulo
A consultoria LHH/DBM ingressou no mercado de pessoa
física no Brasil com o lançamento do programa My Career. Contratada pelo próprio profissional, a ferramenta é voltada para
gestores que desejam estruturar
um plano de carreira na empresa onde atuam.
“O objetivo é auxiliar essa pessoa a compreender suas compe-

tências e o que ela precisa desenvolver para chegar onde deseja,
definindo um significado para
sua carreira”, explica José Augusto Figueiredo, vice-presidente de
operações da LHH/DBM para a
América Latina.
Segundo Figueiredo, o país foi
escolhido para o lançamento por
conta do mercado mais aquecido, tendo em vista que a crise ainda atinge fortemente a economia
dos Estados Unidos e da Europa.
“No Brasil, com o cenário de es-

cassez de talentos e disputa pelos
melhores profissionais nas corporações, os executivos têm mais
opção de trabalho”, explica.
A meta, contudo, é exportar
em um ano o modelo para os demais países onde a consultoria
atua. “Vamos analisar como o
programa se desenvolve no Brasil para expandir a ferramenta
aos demais mercados do grupo”,
ressalta o vice-presidente.
O projeto piloto teve início
em agosto com 12 participantes

em São Paulo e no Rio de Janeiro. A expectativa da companhia,
porém, é chegar a 400 executivos até o fim de outubro com a
ampliação do programa para
Belo Horizonte, Curitiba, Porto
Alegre, Brasília e algumas cidades do Nordeste.
O My Career, à semelhança do
coaching, mistura consultorias
presenciais e virtuais por meio
de uma plataforma on-line. O
programa pode durar entre três
e seis meses.
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uma resposta ensaiada, e
quase inventada, enquanto
o entrevistador, entediado,
consente com ar inteligente —
um processo que na maioria
das vezes é desagradável
para os dois lados e não
deixa ninguém mais sábio.
A onda mais recente de
perguntas bizarras é ainda
pior. Por que as tampas de
bueiro são redondas? Quantos
afinadores de piano existem no
mundo inteiro? O Google tem
grande parte da culpa por esse
desvario, mas agora metade
dos grandes empregadores dos
Estados Unidos está fazendo
a mesma coisa, achando que
se fizerem perguntas sobre
coisas para as quais o infeliz
candidato não está preparado,
de alguma forma as respostas
serão mais reveladoras.
O site da internet
Glassdoor.com elaborou uma
lista sobre as mais idiotas das
perguntas idiotas, e o Goldman
Sachs ficou no topo dela. O
banco pergunta aos candidatos
a um emprego: se você fosse
encolhido ao tamanho de um
liquidificador e colocado
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as outras pessoas não
saibam, e que acabou
esquecendo tudo o que sabia.
Ao ouvir isso, mudei de ideia.
A pergunta que Page costuma
fazer não é nada demais.
É tão inútil quanto todas as
outras coisas que as pessoas
perguntam a quem está à
procura de um emprego.
Há mais de dois mil anos
entrevistamos pessoas, mas
em vez de ficarmos melhores
nisso, estamos piorando. O
exemplo mais antigo que
consigo encontrar está no Novo
Testamento,
onde Jesus, que na época
recrutava discípulos, mantinha
o processo simples e rápido,
fazendo uma única pergunta:
“O que você busca?”.
Os entrevistadores modernos
tornam a coisa bem mais
complicada. Na última década,
todo mundo ficou viciado
em perguntar coisas como
“fale sobre uma situação em
que você demonstrou
coragem”. Ou “fale sobre
uma situação em que você
aprendeu com um fracasso”.
O pobre candidato então cospe
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uando Larry Page
entrevista
candidatos a um
emprego no
Google, ele fica tão
entediado com as respostas
ensaiadas que pede aos
seus interlocutores que o
ensinem algo que ele não saiba.
Ouvi essa história dias atrás
no Hay Festival, em Segóvia,
quando deram essa mesma
tarefa a um painel de escritores
famosos. Maravilha, pensei.
Mas, logo me veio à cabeça a
pergunta: se fosse entrevistada
por Page, o que eu diria?
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Lucy Kellaway

Após pensar muito, cheguei a
duas coisas que sei e que ele
provavelmente não sabe. A
primeira é a melhor maneira de
matar a [erva daninha]
polignácea japonesa: você corta
a planta próximo do chão e
injeta glifosato no caule oco
usando um conta-gotas. A
segunda é a mistura ideal de
pelos de animais usados em
estofamentos tradicionais —
80% porco e 20% bovino.
Eu poderia falar muito sobre
os dois assuntos, mas será que
ele ficaria impressionado?
Tenho a impressão de que não.
O painel de escritores não se
saiu muito melhor, embora
um deles tenha afirmado que
se um filhote de cachorro
nasce sem respirar, você precisa
colocá-lo em uma toalha e
rolá-lo como se estivesse
secando alface para o que
quer que esteja bloqueando
os pulmões do animalzinho
seja expulso. Depois que
todos fizeram suas tentativas,
o último escritor — cuja obra
é a mais estranha e a mais
original da turma — suspirou
e disse não saber nada que
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Entrevistas de emprego não servem para quase nada
dentro de um multiprocessador
de alimentos, como você faria
para sair? Perguntas “espertas”
como esta só podem provar
uma coisa: se o candidato é
bom com respostas “espertas”.
Por outro lado, uma pergunta
feita na Trader Joe’s — o que você
pensa sobre os anões de jardim?
— não prova nada, exceto o fato
de que a rede de supermercados
está totalmente perdida.
Jesus nunca achou que
deveria perguntar a Mateus,
João e todos os outros o que
eles pensavam dos anões de
jardim. Também nunca pensou
em fazer a pergunta formulada
a candidatos por uma
fabricante de autopeças:
“Se você fosse um programa do
Microsoft Office, qual seria?”.
O motivo de ninguém até
hoje ter encontrado uma
boa maneira de fazer uma
entrevista de emprego, é que
não existe uma. Estudos
mostram que essa charada
na qual somos todos viciados
não é muito melhor que
escolher aleatoriamente uma
pessoa. A única razão de
persistirmos é que confiamos

demais em nossa habilidade
de julgar os outros. Lembro-me,
por exemplo, de como iludi
uma dezena de banqueiros
experientes no JP Morgan há
muito tempo, convencendo-os
de que eu queria fazer carreira
no setor bancário, quando
obviamente eu não queria.
Há apenas duas perguntas na
relação do Glassdoor.com
que têm alguma utilidade.
A primeira é: “Quanto é 37
vezes 37?”. Não dá para brincar
com isso, e não se trata de
algo embaraçoso ou vulgar.
Se você consegue responder
sem precisar contar muito
nos dedos, então você é
mais esperto do que eu.
Mais útil ainda é a pergunta
feita na Ernst & Young:
“A vida é fascinante para
você?” A resposta diz ao
entrevistador tudo o que ele
precisa saber. A pessoa que
responde “sim” deveria ser
poupada imediatamente do
risco de ter que trabalhar lá.
Lucy Kellaway é colunista do “Financial
Times”. Sua coluna é publicada às
segundas-feiras na editoria de Carreira

Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 out. 2012, Eu & Negócios, p. D3.

