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ESPECIAL PARA O ESTADO

O administrador de empresas
Victor Vendramini França, de
27 anos, é líder de marketing di-
gital da Johnson & Johnson no
Brasil. Quando entrou para o
programa de trainee em 2010, a
área que coordena ainda não
existia. Ela foi inspirada pela es-
tratégia digital para os produtos
da linha Johnson’s Baby que Vic-
tor desenvolveu durante o trei-
namento. “Quando fui efetiva-
do, me deram autonomia para
determinar o escopo da área.”

Victor é o retrato de muitos
jovens da geração Y que chegam
ao mercado de trabalho. Eles
sabem o que não que-
rem: ocupar espaços
irrelevantes e fazer
trabalhos burocráti-
cos. Eles não se per-
mitem ser apenas
mais um. “Ter liber-
dade é essencial pa-
ra deixar a sua mar-
ca na empresa e ter
certeza de que faz, de
fato, diferença dentro
dela”, diz Victor.

Em busca de projetos que
lhes tragam realização e autono-
mia, muitos enxergam o em-
preendedorismo como
alternativa. Nesse ce-
nário, os progra-
mas de trainee –
que há até pouco
tempo eram os
mais cobiçados
por quem almeja-
va carreira executi-
va – têm o brilho
ofuscado.

“Alguns anos atrás, mui-
tos alunos queriam entrar em
uma multinacional, pois imagi-
navam que ali estariam as gran-

des oportunidades de treina-
mento e desenvolvimento”, afir-

ma a professora Adriana Go-
mes, coordenadora do

Núcleo de Estudos e
Negócios em De-

s e n v o l v i m e n t o
de Pessoas da ES-
PM. “Hoje, eles
enxergam o em-

prego formal ape-
nas como uma das

várias possibilida-
des para construir uma

carreira bem-sucedida.”
Uma pesquisa realizada no

ano passado pela Cia. de Talen-
tos aponta que 56% dos 46.107

INDEPENDÊNCIA

Em busca de desafios e de autonomia, jovens
profissionais veem no empreendedorismo
uma alternativa – que já ameaça o
protagonismo dos programas de trainee

Quero ser grande
OQUEBUSCA
AGERAÇÃOY

Se fosse o nome de uma companhia,
ele estaria na 4º posição no ranking
das empresas dos sonhos. Em 2011,
esta opção ocupava o 102º lugar*

Negócio próprio

Victor Vendramini França,
27 anos
Formado em Administração
pela Unesp, foi trainee da
Johnson & Johnson e hoje
é analista de marketing
digital da companhia

José Guilherme Leme,
25 anos
Formado em Administração
e Marketing pela ESPM, foi
trainee da Coca-Cola Femsa
e hoje é chefe de efetividade
organizacional da empresa

já cursaram alguma disciplina
ligada ao empreendedorismo**

FOTOS: DIVULGAÇÃO

desejam empreender
em algum momento
da carreira*

FONTES: * Pesquisa ‘Empresa dosSonhos dosJovens’, da Cia. de Talentos, 2012 ** Pesquisa ‘Empreendedorismo nas Universidades Brasileiras 2012’, da Endeavor *** Pesquisa da consultoria Universum, com 238 brasileiros, feita em 2012

Mariana Vidigal,
26 anos
Advogada pela PUC-MG,
cursa Ciências Contábeis
na UFMG e é trainee da
empresa de auditoria
Ernst & Young
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jovens brasileiros de 17 a 26
anos ouvidos no levantamento
pretendem empreender em al-
gum momento. Carla Esteves,
diretora da consultoria, diz que
o grau de realização profissio-
nal e o reconhecimento são dois
dos principais critérios que
guiam a decisão de abrir o pró-
prio negócio. “Quanto maior a
autonomia, a participação nas
decisões estratégicas e a veloci-
dade do retorno financeiro por
meritocracia, maiores serão as
chances de esse jovem alcançar
a mesma satisfação que teria se
empreendesse.”

José Guilherme Leme, de 25
anos, é chefe da área de efetivi-
dade organizacional da Coca-
Cola Femsa no Brasil. Em 2011,
o administrador formado pela
ESPM abandonou um projeto
pessoal para participar do pro-
grama de trainee da companhia.
Ele era sócio-fundador de uma
consultoria de empreendedoris-
mo. Apesar da experiência co-
mo gestor de seu negócio, ele

sonhava integrar o time de uma
multinacional. “Confesso que
entrei com um pouco de receio.
Tinha liberdade absoluta e não
sabia se conseguiria isso na Fem-
sa”, afirma. Durante o progra-
ma, José Guilherme participou
de um projeto de revisão organi-
zacional na Venezuela e, depois
de quatro meses, foi promovido
a chefe no Brasil.

“Estava em um ambiente di-
ferente, com uma língua que
não era a minha, em um novo
contexto macroeconômico e
com um projeto em que nunca
havia trabalhado. Foi um desa-
fio imenso, muito importante
para meu crescimento.”

Casos como o de José Gui-
lherme eram pontuais na Coca-
Cola Femsa. Até então, o envio
de trainees ao exterior depen-
dia de oportunidades específi-
cas. A partir deste ano, no entan-
to, a multinacional dará início a
umprograma que selecionará jo-
vens na Argentina, no Brasil, na
Colômbiae na Venezuela. O pro-

grama prevê que eles trabalhem
um período em seus locais de
origem e outro no exterior –
com o intuito, justamente, de
oferecer aos jovens os desafios
que tanto buscam.

O engenheiro Gustavo Bas-
to, de 25 anos, é empreendedor,
apesar de não se reconhecer co-
mo um. Até o fim de 2012, o ge-
rente regional de logística da
Química Amparo era trainee de
uma concorrente multinacio-
nal. Durante o programa, Gusta-
vo recebeu uma proposta para
ganhar mais do que o dobro e
estruturar um núcleo de logísti-
ca. “A mudança, mesmo que pa-
ra uma empresa menor, era,
sim, uma oportunidade de as-
censão. Mas a chance de criar
algo do zero foi o fator determi-
nante para deixar o trainee.”

Perspectiva. Há, porém, quem
ainda busque a segurança e a es-
tabilidade de uma carreira cor-
porativa tradicional. Mariana Vi-
digal, de 26 anos, participou de

quatro processos seletivos para
o trainee da Ernst & Young até
ser aprovada. “As corporações
maiores têm um plano de carrei-
ra mais bem estruturado, o que
possibilita um rápido cresci-
mento e também uma perspecti-
va de futuro”, afirma.

Quaisquer que sejam as esco-
lhas, é fundamental que haja cla-
reza na negociação entre empre-
gadores e empregados. “O que
define o sucesso de um progra-
ma de trainee é o alinhamento
das expectativas desses jovens
com as estratégias da empresa”,
diz Carla, da Cia. de Talentos.
“Eles precisam saber o que espe-
ram deles, como podem se de-
senvolver e até onde podem che-
gar a médio e longo prazos.”

MAIS NA WEB

www.estadao.com.br/educacao

Destinos favoritos
para trabalhar
ou estagiar***

Relatos. Trainees
falam do trabalho

no Itaú e na Nestlé

1. Estados Unidos

2. Alemanha

3. Canadá

4. Reino Unido

5. Austrália
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 maio 2013, Estadão.EDU, p. 14-15.




