
DIVULGAÇÃO

De acordo com a gerente de ino-
vação da Cia. de Talentos, Rena-
ta Magliocca, as empresas ainda
têm deficiências para ter um trai-
nee em seu quadro de funcioná-
rios. A Cia. de Talentos se dedica
a fazer a atração, recrutamento e
seleção de jovens candidatos.

Renata lembra que as compa-
nhias contratam um profissio-
nal que não tem experiência, in-
vestem no seu treinamento, mas
não basta ter os melhores talen-

tos, é preciso reter esse pessoal
nas organizações.

Na avaliação de Renata, não se
deve somente procurar gente jo-
vem e com perfil de liderança.

“Falamos com a empresa e
com o jovem, vamos as universi-
dades, mas não adianta contra-
tar um trainee da moda e sim um
profissional aderente, que acei-
te os valores da empresa, o ônus
e o bônus do mundo corporati-
vo”, diz.

Ela acredita que o aumento
dos programas de trainee – em
2009 a empresa foi responsável
por 50 programas, número que
saltou para 92 no ano passado –,
as organizações estão começan-
do a entender e investir nesse
processo.

Segundo a superintendente
da área de cultura, clima e talen-
tos do Itaú Unibanco, Maria Ca-
rolina Gomes, a instituição in-
veste em treinamento e acompa-
nhamento do jovem pensando
na retenção desse profissional.

O programa do banco tem du-
ração de 12 meses e nos seis pri-
meiros meses o trainee passa
por uma job rotation pelas áreas
além de um treinamento feito
em parceria com a Fundação Ins-
tituto de Administração (FIA)
com palestras e cursos sobre o
mercado financeiro.

Conhecimentos. “Ele também
conhecerá mais sobre liderança,
habilidade de negociação, rela-
cionamento, comunicação”, diz
Maria Carolina. Os gestores das
áreas também são preparados pa-
ra receber o trainee.

Diante desse quadro, a supe-
rintende relata que o banco tem
conseguido chegar a 80% de re-
tenção dos traines a partir do se-
gundo ano e de 75% a partir do
terceiro ano.

No programa deste ano, o Itaú

Unibanco informa ter contrata-
do 63 trainees. Foram 25 mil ins-
critos para participar do proces-
so, o que resultou numa relação
de 350 candidatos por vaga.

Muitos programas de trainee
estão mais concorridos que a dis-
puta de vestibular para universi-
dades e concursos públicos.

Levantamento da Cia. de Ta-

lentos mostra que, dos progra-
mas acompanhados pela empre-
sa em 2012, processo de uma em-
presa do setor de bens de consu-
mo chegou a ter 1.557 candidatos
por vaga. Houve mais de 46 mil
inscritos para preencher as 30 va-
gas abertas.

Construtoras. Outros setores
também atraem os jovens. O
segmento de construtoras foi
responsável por 1.397 candida-
tos por vaga em seus programas
de trainee realizados no ano pas-
sado, com a contratação de 20
jovens talentos.

Os altos salários também são
um grande chamariz para os re-
cém formados. A pesquisa da
Hay Group apontou que a média
de remuneração dos trainees é
de R$ 4.344.

Dados da Cia. de Talentos
mostram que o segmento do
agronegócio é o que melhor re-
munera os trainees: R$ 4.500, se-
guido do setor com maior rela-
ção candidato/vaga, o de bens de
consumo, com salários de R$
3.875 a R$ 4.500.
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Caroline Marcon, gerente da consultoria de gestão de negócios Hay Group

Para especialista,
empresas ainda
sofrem dificuldades

“É preciso acabar com o glamour que existe em relação ao cargo”

Atitudes do trainee
são importantes
em todo o processo
Comportamento dos jovens é avaliado antes e durante o programa
e pode ser fundamental para a contratação do participante
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Amorim. “Espero crescimento acelerado, fora da curva”

FGV prepara
cursos específicos
para esse público

Renata. “É
preciso
contratar
profissional
aderente,
que aceite os
valores da
empresa”

Gerente de companhia
que recruta candidatos
afirma que companhias
também devem investir
em retenção de talentos

Edilaine Felix
ESPECIAL PARA O ESTADO

Os processos de seleção para os
programas de trainee realizam,
de forma geral, testes de lógica e
conhecimentos, embora pos-
sam variar de uma empresa para
outra. No entanto, a gerente da
consultoria de gestão de negó-
cios Hay Group, Caroline Mar-
con, acredita que as atitudes dos
jovens é que podem realmente
fazer a diferença na escolha.

E também no momento da
avaliação que pode resultar na
contratação após o período de
treinamento. Pesquisa realizada
em 2012 pela consultoria apurou
que 87% das empresas analisa-
das reportaram o fator compor-
tamental como sendo o mais im-
portantes durante a avaliação de
trainees.

Edil Amorim, 25 anos, trainee
da Whirlpool, acredita que tam-
bém teve ganho nessa área com-
portamental. “Eu amadureci, ad-
quiri autoconhecimento e co-
nheci o negócio no qual quero
trabalhar, além de aprender a
controlar a ansiedade e agir sob
pressão”, conta ele, que entrou
no programa da empresa em ou-
tubro de 2012.

Segundo Amorim, desde que
estava na faculdade de adminis-
tração ele já tinha planos de parti-
cipar de um programa de trai-
nee, devido ao suporte e desen-
volvimento da carreira. “Duran-
te a universidade já fui me prepa-
rando para ter um perfil mais

competitivo”, conta.
Assim, no último ano de facul-

dade, ele começou a pesquisar
os programas abertos. Em meio
a várias opções, escolheu a Whirl-
pool, porque conhecia pessoas
que haviam passado pelo progra-
ma da companhia e se identifi-

cou com a marca e valores da or-
ganização.

Segundo o sócio-fundador da
Alliance Coaching, Pablo Aver-
sa, a atitude do Amorim foi corre-
ta, já que, de acordo com ele, o
jovem deve pesquisar a cultura
da empresa e saber se os valores
e missão estão de acordo com os
seus, além de conhecer o mode-
lo de negócio.

Depois de aprovado, Amorim
passou quatro meses em progra-
mas de integração. “Para mim,
essa é a fase mais fantástica do
programa. É o momento de co-
nhecer a empresa, as áreas, visi-
tar as unidades da companhia pa-
ra então ser alocado em um de-
partamento.”

Glamour. Apesar da satisfação
de Amorim e de muitos partici-
pantes de programas de trainee,
Caroline, do Hay Group, alerta
que as empresas vendem o so-
nho de fazer o melhor e muitas
vezes não estão preparadas para
oferecer esse ambiente ao trai-
nee. “É preciso acabar com o gla-

mour que existe em relação ao
cargo, o que tende a deixar o jo-
vem mais iludido”, diz.

Segundo ela, durante o proces-
so de seleção o jovem está ansio-
so, e é preciso avaliar como ele se
comporta em grupo, qual a ima-
gem que tem de si mesmo e onde
pode chegar. “As exigências são
grandes e quando eles entram
no programa começam as frus-
trações. Eles têm potencial, mas
muitas vezes não estão madu-
ros”, alega.

Aversa, por sua vez, enfatiza
que as empresas cada vez mais
adquirem uma linguagem inspi-

radora para tentar conquistar o
jovem profissional.

Ele destaca que a aposta atual
dos programas é desenvolver
mentores,que acompanham o jo-
vem durante o programa. Eles
ajudam na adaptação do trainee
à cultura da organização. “Isso
faz com que o jovem se sinta valo-
rizado e tenha um modelo a se-
guir”, observa.

Amorim, da Whirpool, afir-
ma: “Eu comprei a ideia da em-
presa, espero crescimento acele-
rado, crescimento fora da cur-
va”, acredita. Quando for aloca-
do a um departamento, ele será

acompanhado por um ex-trai-
nee e um mentor, um diretor exe-
cutivo, que conhece suas ambi-
ções e o ajudará a sanar dúvidas.

Participante da primeira tur-
ma de trainee da rede hoteleira
BHG - Brazil Hospitality Group,
no ano de 2011, Marcela Mendes,
27 anos, hoje é gerente geral do
Golden Tulip de Cuiabá.

Formada em relações públi-
cas, depois de ter feito um inter-
câmbio no Canadá e de ter traba-
lhado em um hotel, ela retornou
ao Brasil com a certeza de que
queria atuar em uma rede hospe-
dagem. “Ao saber do programa
de trainee da BHG decidi partici-
par”, conta. Para Marcela, o pro-
grama de trainee, que teve dura-
ção de 18 meses, ampliou a sua
visão da empresa e da carreira.
Durante o programa ela ficou no
Rio de Janeiro e em São Paulo.

“Cresci e me desenvolvi pro-
fissionalmente durante todo o
processo. Valeu e está valendo
muito a pena”, comenta.

● A Fundação Getulio Vargas
(FGV) criou um programa respon-
sável por personalizar cursos
para trainees de acordo com a
demanda das empresas. O FGV
in company oferece cursos e trei-
namento para esses jovens foca-
do no modelo de negócio da em-
presa. A diretora do FGV in com-
pany, Goret Pereira Paulo, infor-
ma que há programas voltados
ao mercado financeiro, varejo,
indústria, transportes, "com foco
na estratégia da empresa".

Durante o programa, os partici-
pantes assistem a palestras dos
executivos da companhia. "Além
de uma visão sistêmica da empre-
sa, eles têm contato com gestão
de pessoas e liderança", diz.

O FGV informa que o setor in
company nasceu em 2005, devi-
do à necessidade das empresas
por um produto (cursos específi-
cos para cada empresa) que não
estava disponível no mercado.
Para Goret, essa é a resposta ao
mercado, que, por sua vez, confir-
mou essa tendência por especiali-
zação. "O trainee chega à empre-
sa com necessidade de vivência
operacional, de conhecer uma
grande corporação, assim nas-
ceu a ideia de abordar o tema de
forma customizada", acrescenta.

Goret diz que em 2012 foram
400 grupos treinados. Ela acredi-
ta que capacitar esses jovens é a
maneira de a empresa ter retor-
no do investimento feito. "As em-
presas não querem funcionários
mais sábios e sim funcionários
com mais produtividade", finaliza.

� Programas são oportunidade para ampliar conhecimentos 
e iniciar a carreira em uma grande empresa

73% SÃO EFETIVADOS

INFOGRÁFICO/ESTADÃOFONTE: HAY GROUP

161
DAS EMPRESAS
PESQUISADAS...

79
INFORMARAM POSSUIR

PROGRAMA DE TRAINEE...

79,62 (78%)
POSSUEM POLÍTICA FORMAL PARA
A ADMINISTRAÇÃO DOS TRAINEES

Cursos prioritários para
seleção de trainees

ENGENHARIA

ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA

EXATAS

COMUNICAÇÃO

TI

OUTROS

SEM PREFERÊNCIA

73 48

49 43

16 43

13 35

13 34

10 27

19 16

EM PORCENTAGEM

EM REAIS

EM REAIS

Universidade prioritárias 
no processo seletivo

USP

UNIVERSIDADES ESTADUAIS

UNIVERSIDADE FEDERAIS

PUC/MACKENZIE

FGV/INSPER

ITA/MAUÁ /FEI

NÃO EXISTE

EM PORCENTAGEM

62% 32%

Idiomas e testes

O que as empresas analisam durante e avaliação final

DAS EMPRESAS 
EXIGEM FLUÊNCIA 

EM INGLÊS

13%
DAS EMPRESAS EXIGE 

BONS CONHECIMENTOS 
DE ESPANHOL

PRINCIPAIS FERRAMENTAS DE SELEÇÃO

TESTES ONLINE

30%
TESTES ORAIS

70% 59% 47% 6%

COMPORTA
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O

PROJETO

META
S E

SPECÍF
IC

AS

CONHECIM
ENTOS 

TÉCNIC
OS/E

XPERTIS
E

OUTRO

87%

EFETIVAÇÃO NO
PROGRAMA

Mediana salarial por região
na entrada do programa

Centro Oeste
Nordeste
Rio de Janeiro
São Paulo
São Paulo - Interior
Minas Gerais
Espírito Santo
Santa Catarina
Norte
Paraná
Rio Grande do Sul

4.365
4.365
4.230
4.200
4.180
4.130
4.130
4.070
4.050
4.000
3.700

Remuneração mediana

ENTRADA NO
PROGRAMA

R$ 4.344
R$ 4.816

� Ranking feito com 92 empresas que a  Cia. de Talentos atendeu em 
2012. Ela optou por não divulgar os nome dos clientes, apenas a área 
em que atuam. Por isso, Bens de Consumo aparece duas vezes

AS MAIS PROCURADAS
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RANKING EMPRESA
(SEGMENTO)

TOTAL DE 
INSCRITOS

QUANTIDADE
DE VAGAS POR
SEGMENTO

RELAÇÃO
CANDIDATO/VAGA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

9º

10º

Bens de consumo

Auditoria

Construtora

Indústria

Banco 

Tabaco

Banco

Bens de Consumo

Indústria Química

Varejo

46.724

30.105

27.946

26.078

25.567

25.483

25.022

21.078

19.729

19.652

30

600

20

50

63

15

188

34

25

50

1557

50

1.397

522

406

133

620

789

393

1.699
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 24 mar. 2013, Empregos, p. 4.




