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Depois de participar de uma competição universitária organizada pela L'Oréal, Renan Tavares foi contratado pela 

empresa. 
  
Em 2009, quando ainda cursava a faculdade de propaganda e marketing na ESPM do Rio de 
Janeiro, Renan Tavares participou do Brandstorm, uma competição entre universitários 
organizada pela fabricante de cosméticos L'Oréal. O bom desempenho de seu grupo no desafio 
proposto - criar o primeiro perfume para a linha Maybelline, apenas de maquiagem - abriu as 
portas da multinacional francesa para ele. 
  
Foram quase quatro meses de trabalho na competição, com direito a uma intensa busca de 
informações sobre o mercado de perfumes, pesquisas de campo e, finalmente, a consolidação 
do material e a criação do produto. Tavares e seu grupo conquistaram o primeiro lugar na 
etapa Brasil e o terceiro na competição mundial, que reúne cerca de 40 países. Com o 
resultado, foi chamado para participar do processo de seleção de estagiários da L'Oréal e 
conseguiu uma vaga no marketing no escritório do Rio de Janeiro da empresa. 
  
De acordo com Tavares, a decisão de se inscrever se deu em razão de o desafio abranger suas 
áreas de interesse. "Com o jogo, passei a conhecer melhor a cultura da empresa. Quando 
entrei como estagiário, já havia passado por alguns dos processos, ainda que com menos 
pressão e em um contexto diferente". Para ele, que hoje ocupa o cargo de gerente de 
desenvolvimento de produto capilar da L'Oréal, a participação na competição facilitou seu 
desenvolvimento profissional. "Os outros funcionários sabiam que eu tinha um conhecimento 
prévio do negócio", afirma. 
  
Competições como o Brandstorm são cada vez mais usadas pelas multinacionais com o 
objetivo de recrutar talentos em início de carreira para o programa de estágio. "O processo 
todo permite analisar o candidato por três meses, inclusive em duas apresentações formais", 
afirma Juliana Bonomo, diretora de recrutamento da L'Oréal Brasil. 
  
As duas apresentações às quais Juliana se refere acontecem na final nacional, que inclui a 
presença do presidente da companhia no país, e na mundial, que deve ser feita em inglês a 
um grupo de executivos de fora. Para Tavares, apresentar um produto para diretores e o 
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presidente da multinacional é um aprendizado e também um privilégio. "O nervosismo é 
inevitável, mas o amadurecimento que essa experiência traz para um jovem universitário é 
incrível." 
  
Neste ano, estudantes de quatro escolas brasileiras - PUC-Rio, ESPM Rio e São Paulo e Ibmec 
Rio - participam do desafio, que consiste na criação de um produto para o sudeste asiático. 
Pela primeira vez, a multinacional abriu uma participação paralela para universitários de todo o 
país, por meio de uma competição on-line. Além da possibilidade de conquistar uma vaga de 
estágio na empresa, o Brandstorm vai premiar as equipes vencedoras com viagens nos valores 
de € 10 mil para o primeiro colocado, € 5 mil para o segundo e € 2,5 mil para o terceiro. 
  
Juliana diz que entre 50% e 60% dos finalistas da etapa nacional são contratados pela L'Oréal 
Brasil. Desde 2004, cerca de 60 já ingressaram na companhia após participarem da 
competição e quase todos permanecem até hoje. Já entre aqueles que ingressam pelo 
programa tradicional de estágio, apenas metade segue carreira na multinacional. 
  
A também multinacional de bens de consumo P&G oferece um programa similar para jovens 
estudantes que muitas vezes resulta no recrutamento de alguns deles. No Megacase, que 
surgiu em 2007 e foi uma iniciativa da unidade brasileira, o objetivo inicial era ter mais contato 
com os universitários. "Queríamos fazer com que os alunos se interessassem em trabalhar na 
empresa", diz Thaís Simão, gerente de recursos humanos da P&G Brasil. 
  
No fim da competição, alguns universitários podem ser chamados para participar de um 
processo diferenciado de seleção de estagiários. Thaís explica que, ao contrário do caminho 
normal que leva de um a dois meses, todas as etapas dessa seleção especial se concentram 
em um único dia. "O time de lideranças da P&G que participa da competição faz algumas 
avaliações dos jovens, mas não é só isso que define a contratação. É preciso estar dentro do 
perfil desejado pela empresa", afirma. 
  
Segundo a gerente da P&G, mais de 80% dos participantes terminam a competição dispostos a 
trabalhar na multinacional. Por ano, cerca de 400 universitários competem no desafio, mas em 
2013 o número vai dobrar. Isso porque a competição, antes restrita a faculdades de São 
Paulo, vai incluir oito escolas do Rio de Janeiro neste ano. Segundo Thaís, essa mudança está 
relacionada à construção já em andamento de uma fábrica da empresa no Estado fluminense. 
  
A Chemtech, empresa de tecnologia e engenharia do grupo Siemens, é mais uma adepta das 
competições entre universitários para recrutar estagiários. Gildeon Filho, presidente da 
companhia, diz que a Maratona de Engenharia, criada em 2004, tem como objetivo promover 
e acelerar o desenvolvimento dos jovens, além de descobrir novos talentos. Os desafios 
propostos durante as etapas on-line da competição trazem aos universitários desafios reais 
enfrentados por uma empresa de engenharia. "Esses jogos aproximam o estudante da 
realidade do mercado", afirma Filho. 
  
Na final presencial no Rio de Janeiro chegam oito duplas - que podem ser de qualquer parte do 
país. Não há, contudo, um número definido de vagas para serem preenchidas. "Trazemos para 
o processo seletivo as pessoas que mais se destacam", diz o presidente da Chemtech. 
  
Até agora, mais de 1.300 universitários já participaram da Maratona de Engenharia, e 60 
foram contratados. A retenção dos que participam da competição, segundo a empresa, é maior 
do que a de quem entra pelo programa tradicional de estágio. Entre todos que ingressaram em 
2011, 71% dos "maratonistas" continuam na companhia, ante 41% dos outros estagiários. 
  
Durante a maratona, os executivos da Chemtech podem avaliar o conhecimento técnico dos 
participantes na resolução de problemas e também questões comportamentais, como trabalho 
sob pressão, em equipe e liderança. Por dois anos, em 2009 e 2010, a competição se tornou 
internacional, abrindo espaço para universitários da Argentina, Peru, Colômbia, México, Chile e 
Venezuela. A empresa, no entanto, decidiu nacionalizar novamente a maratona em 2011. 
"Havia muitas questões impeditivas para a contratação dos jovens de outros países, como o 
reconhecimento do diploma", diz Filho. 
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A multinacional francesa de gestão de energia Schneider Electric estreou em 2011 uma 
competição para estudantes de negócios e de engenharia - universitários, alunos de MBA e de 
mestrado. O objetivo da "Go green in the city", que acontece atualmente em 11 países onde a 
empresa atua, é levar ao conhecimento dos jovens a missão de sustentabilidade da 
organização, além de trazer inovação e estimular o equilíbrio de gênero - as duplas que 
competem precisam ter, ao menos, uma mulher. 
  
Cada equipe, necessariamente formada por dois alunos de mesma nacionalidade, ainda que de 
escolas diferentes, precisa desenvolver uma ideia inovadora sobre gestão inteligente de 
energia na cidade. Os finalistas - 25 equipes de quaisquer países participantes - viajam para a 
final em Paris e entram para o banco de currículos da Schneider Electric, com direito a uma 
entrevista de trabalho. Já a dupla campeã garante um estágio, se ainda for estudante, ou um 
emprego. 
  
A equipe vencedora na edição de 2012 foi brasileira, com um projeto sobre edifício 
sustentável. Os dois participantes, de Minas Gerais, trabalham hoje no escritório da Schneider 
Electric no Estado. Rosana Martins, diretora de recursos humanos da empresa francesa no 
Brasil, diz que durante a competição é possível avaliar nos participantes características como 
inovação e criatividade, aplicabilidade do projeto e a forma como a ideia é apresentada. "São 
competências que precisam ser desenvolvidas ao longo da carreira", diz ela. 
  
Rosana cita como exemplo a apresentação final do projeto, que é feita a executivos na França. 
"Além da viagem internacional, essa fase gera aprendizado também por exigir capacidade 
analítica e sintética ao mesmo tempo." 
 
Fonte: Valor Econômico. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.valor.com.br/carreira/3070562/empresas-criam-jogos-para-atrair-e-
selecionar-jovens>. Acesso em: 4 abr. 2013. 
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