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Va i v é m

Stela Campos

Jose Fernando Albertini Al-
meida é o novo presidente da
farmacêutica italiana Chiesi no
Brasil. O executivo já trabalhou
na Roche, AstraZeneca e Jans-
seng-Cilag.

Pöyry
João Ronchel assumiu o cargo

de presidente da unidade global
de “mining & metals” da Pöyr y,
multinacional finlandesa de con-
sultoria e serviços de engenharia.
E-mail: va i ve m @ va l o r. c o m . b r

O que fazer se me sinto explorada como trainee?

H
á dois anos fui
aprovada no processo
seletivo do primeiro
programa de trainee

de uma empresa nacional.
Desde então já trabalhei em
três setores diferentes
internamente e, durante esse
período, aprendi e cresci muito
como profissional. Considero,
porém, que isso aconteceu
mais pela prática do dia a dia
do que pelo programa em si,
que não cumpriu com muita
coisa que foi prometida e não
tem uma estrutura adequada —
conforme descobri depois.
Embora goste da empresa e
do meu trabalho, sinto que
sou vista como “mão de obra
b a r a t a”, pois continuo sendo
remunerada como trainee,
mas as cobranças, volume de
trabalho e responsabilidades
aumentaram muito.

Outros aprovados estão
na mesma situação e já
reclamaram com os gestores,
mas não há previsão melhoria.
O que devo fazer?
Trainee, 25 anos
Re s p o st a :

O seu questionamento é mais
comum do que eu gostaria
e, por isso, ampliarei a
discussão abordando
também os processos de
estágio que surgiram a partir
de uma mesma demanda: a
dificuldade das empresas,
independentemente de seu
segmento de atuação, para
encontrar profissionais
preparados para assumirem os
mais diferentes desafios.

Diante desse contexto, as
companhias optaram por
identificar, cada vez mais
cedo, estudantes no início da
trajetória profissional para
desenvolvê-los a partir das
necessidades e cultura da
organização. Potencializam,
assim, o aprendizado e
crescimento profissional
do jovem talento.

Cada empresa tem
necessidades e culturas bem
específicas, o que nos impede
de qualquer generalização.
Conceitualmente, porém,
um programa de trainee é
estruturado quando se
quer planejar a sucessão dos
seus cargos de liderança e
acelerar o desenvolvimento de

profissionais que demonstram
potencial para atingir
essas posições em um prazo
menor que o tradicional.

Para que esse objetivo possa
ser alcançado, a companhia
oferece estímulos que vão
de treinamentos formais,
rodízio em diferentes áreas a
desafios na rotina de trabalho.
Por outro lado, espera que o
jovem contratado apresente
resultados diferenciados,
oxigenação no time, visão
crítica e inovação de processos
ou produtos. Como você
faz parte da primeira turma
de trainee da sua empresa,
muito daquilo que foi
planejado e oferecido pode
ter sido construído a partir
de referências externas e não
condizem com a realidade
interna.

Programas de alto
investimento como esses
devem fazer parte de uma
estratégia corporativa e
envolver, desde
o planejamento, todos os
interessados. O problema é
que, muitas vezes, a decisão de
ter um programa de trainee é
de um só líder ou área, ou
muito descolada de um
alinhamento. Ou seja, quem
desenhou a estratégia de
atração do programa foi uma
área, quem idealizou o
d e s e nv o l v i m e n t o
foi outra e quem executa

e acompanha os aprovados
é uma terceira. Tudo isso
pode colaborar para a
diferença entre expectativa e
realidade, gerando insatisfação
tanto do trainee quanto
da própria empresa que
não vê o retorno esperado.

A minha sugestão é que você
reúna os demais trainees para
construir uma proposta de
solução do problema que vêm
enfrentando — ou pelo menos
uma análise sobre o tema.
Procurem envolver não só os
gestores do negócio, mas
conversem também com os
representantes de recursos
humanos e lideranças que
estiveram presentes na seleção.

Deixar a companhia sem
buscar uma solução não é
o ideal, porque você vai se
deparar com situações
similares ao longo da carreira.
Receber um desafio maior
que o esperado para o cargo
pode ser uma evidência de
um desalinhamento da real
proposta do programa de
trainee ou pode ser a maneira
da empresa te expor a situações
importantes para o próximo
cargo a ser ocupado. O que não
é aceitável é essa sensação de
“mão de obra barata”, que
pode afetar o seu envolvimento
e a confiança na empresa.

Aproveitem o momento para
fazer parte da solução. Tenho
certeza de que mesmo se você

não conseguir mudar tudo o
que gostaria, vai ter conhecido
o ponto de vista de diferentes
profissionais e áreas e poderá
tomar a decisão de sair ou ficar
na empresa com segurança.

Sofia Esteves é psicóloga com
especialização em recursos humanos e
presidente do grupo DMRH

Esta coluna se propõe a responder
questões relativas à carreira e a
situações vividas no mundo corporativo.
Ela reflete a opinião dos consultores e
não do Valor Econômico. O jornal não se
responsabiliza e nem pode ser
responsabilizado pelas informações
acima ou por prejuízos de qualquer
natureza em decorrência do uso dessas
informações. As perguntas devem ser
enviadas para:
E- m a i l d i va . exe c u t i vo @ va l o r. c o m . b r

va l o r .com.br
Acompanhe a movimentação de

executivos também no site

www.va l o r. c o m . b r/c a r re i ra

Divã Executivo

Sofia Esteves
re s p o n d e

RECURSOS HUMANOS

B ra d e s c o
inaugura sua
u n i ve r s i d a d e
c o r p o rat i va
Reestruturação da área de RH visa criar
treinamentos sob medida para lideranças.
Po r Letícia Arcoverde, de São Paulo

O desafio de treinar e desen-
volver profissionais, presente em
qualquer empresa, toma propor-
ções únicas quando se pensa em
uma organização de mais de cem
mil funcionários espalhados
por todo o país, como o Brades-
co. Para avançar nesse sentido, o
mais recente passo dado pela
gestão de pessoas do banco é a
inauguração da Universidade
Corporativa Bradesco ( U n i-
brad), parte de uma estratégia
maior de focar as competências
individuais dos colaboradores.

O Bradesco transformou, em
maio, o departamento de treina-
mento da instituição em Uni-
brad. A mudança não mexeu tan-
to com os números da compa-
nhia, que tem R$ 128 milhões de
verba para investir na área em
2013 — valor pouco menor que
os R$ 132,6 milhões de 2012. A
principal novidade é uma rees-
truturação na forma de capacitar
os profissionais da empresa.

“O treinamento será algo feito
sob medida, de acordo com as
competências que a pessoa apre-
s e n t a”, explica a diretora de re-
cursos humanos do banco, Glau-
cimar Peticov. “A amplitude é
maior e as formações serão mais
personalizadas”. Para isso, os
funcionários não receberão mais
cursos e treinamentos relaciona-
dos com o cargo alcançado, co-
mo foi até agora, e sim de acordo
com as suas habilidades e papel
na estratégia da empresa.

Após um ano e meio desenvol-
vendo o projeto, os cerca de 200
funcionários da área de treina-
mento espalhados pelo Brasil fo-
ram realocados para concentrar
esforços em uma das nove esco-
las que farão parte da Unibrad,
criadas para oferecer cursos, au-
las a distância, publicações e

eventos que abordem uma deter-
minada competência. Há escolas
voltadas, por exemplo, para o
atendimento de clientes, identi-
dade organizacional, liderança,
cidadania e sustentabilidade, ne-
gócios, e gente. Em alguns casos,
os colaboradores terão que reali-
zar programas de acordo com o
plano de carreira que estão se-
guindo. A empresa, no entanto,
também quer incentivar a cha-
mada “autogestão da carreira”,
para que os profissionais consi-
gam visualizar as próprias neces-
sidades e buscar os cursos certos.

Segundo Simone Borensztejn,
gerente de departamento da
área de gestão de pessoas do
banco, uma das principais moti-
vações para a mudança também
foi proporcionar mais troca de
conhecimento entre diferentes
áreas da organização. “Hoje é
possível misturar pessoas de
segmentos e níveis distintos”,
diz. Há pelo menos dez anos o
banco vem fazendo um mapea-
mento de competências dos
profissionais. A empresa não di-
vulga números atuais, mas em
2011 ele já havia incluído 80%
dos 100 mil colaboradores.

Há também planos de ofere-
cer mais cursos e treinamentos
para o público externo, a come-
çar com clientes e outros mem-
bros da cadeia de suprimento e
comunidades onde o banco está
presente. Fisicamente, a Unibrad
não terá uma sede única e vai
usar as instalações já existentes
em Osasco, São Paulo, e em ou-
tras 14 unidades em pontos di-
versos do país. Os diretores e o
reitor da universidade ainda não
foram anunciados.

Glaucimar cita, entre as vanta-
gens da inauguração da universi-
dade corporativa, um melhor
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Glaucimar Peticov, diretora de RH do Bradesco, diz que o banco intensificou os programas de formação de lideranças, incluindo até cursos no exterior

apoio ao processo de sucessão e
um retorno ao investimento
mais fácil de ser mensurado. “O
objetivo é implementar um pro-
cesso no qual as pessoas sejam
formadas continuamente, e não
apenas quando têm dificulda-
des”, explica. Além disso, ela res-
salta que há um fortalecimento
da marca e perpetuação dos valo-
res e da cultura organizacional.

Sucessão é um assunto sério no
Bradesco, onde a grande maioria
dos diretores fez carreira interna
e o atual presidente, Luiz Carlos
Trabuco Cappi, começou na insti-
tuição aos 18 anos de idade. Parte
da transformação da estrutura de
treinamento começou com a
adoção, em 2009, do Programa
de Desenvolvimento Avançado
(PDA), voltado para executivos
com importância estratégica no
plano de sucessão do banco. “In -
tensificamos todos os programas
de formação nas áreas de gestão e
liderança, mas chega um mo-
mento em que é preciso buscar o
que há de diferente no mercado”,
explica Glaucimar.

A solução, então, foi se “abrir
para o mundo”. Assim, cerca de
quatro executivos da empresa
são selecionados todos os anos
para passar um período entre
quatro e sete meses nos Estados
Unidos participando de cursos
em escolas de negócios como as
de Harvard, MIT, Columbia e
Wharton. Além de um progra-

ma de AMP (Advanced Manage-
ment Program) — espécie de
MBA intensivo de quatro a sete
semanas —, os profissionais fa-
zem cursos de curta duração em
outras escolas para desenvolver
capacidades específicas.

A escolha das instituições e
dos programas é feita sob medi-
da pela brasileira Trend School,
que faz um trabalho de identifi-
cação dos melhores conteúdos
para cada executivo e ajuda na
operação logística. Além disso,
ela promove, no primeiro mês do
período, uma preparação para os
cursos com aulas de inglês e de
metodologias de ensino no ‘h u b’
da escola em Nova York.

Segundo a Trend School, esse
tipo de programa pode custar
entre US$ 7 mil e US$ 13 mil para
cada um dos profissionais por se-
mana, dependendo da institui-
ção e do curso. É um investimen-
to que pode chegar à faixa dos
US$ 300 mil por pessoa.

O desenvolvimento do progra-
ma foi uma iniciativa do departa-
mento de recursos humanos e do
atual presidente do banco, que
aprova todos os nomes que são
mandados. Além do voto de con-
fiança no profissional, é preciso
planejar como sua ausência, que
pode chegar a sete meses, será su-
prida no dia a dia do banco. Afi-
nal, a recomendação é que os
executivos que participam do
programa fiquem completa-

mente focados nos estudos e
não se envolvam com o trabalho
que deixaram no Brasil. A habili-
dade de falar inglês também é
fundamental e, segundo Glauci-
mar, a possibilidade de partici-
par do programa é um incentivo
extra para que mais pessoas que
ocupam cargos de liderança se
aperfeiçoem no idioma.

Até hoje, 21 executivos partici-
param do PDA, inclusive a pró-
pria Glaucimar. No ano passado,
ela fez o AMP em Columbia, em
Nova York, e depois outros cursos
em instituições como Harvard,
Michigan e no Center for Creati-
ve Leadership, onde todos os exe-
cutivos passam pelo mesmo pro-
grama de liderança — mas em
turmas separadas, para garantir
que a interação seja majoritaria-
mente com profissionais de paí-
ses e culturas diferentes.

“No meu caso, o objetivo era
fazer parte de grupos que não ti-
vessem muitas pessoas da área
de RH. Assim, poderia desenvol-
ver outras competências”, afir-
ma. Até pouco tempo atrás, a
executiva era responsável pelo
departamento de treinamento,
mas com a criação da Unibrad,
assumiu a diretoria de RH em
março — logo após participar do
PDA. “Mesmo quando não há
mudanças de cargo logo após a
volta, existe uma diferença nos
projetos e na capacidade de ino-
var desse profissional”, afirma.

va l o r .com.br

Bebo sim
Empresas promovem
happy hour interno
Nos EUA, algumas companhias
de tecnologia e mídia estão
instalando geladeiras com
cerveja e oferecendo degustação
de bebidas alcoólicas para os
funcionários. O benefício ajuda
a atrair talento, integrar
colaboradores de diferentes
áreas e manter as pessoas no
escritório até mais tarde. Mas
especialistas alertam para riscos.

va l o r. c o m . b r/u /3178 4 76

B ullying
Tratamento é pior para
profissionais feios
Pessoas consideradas feias pelos
colegas têm mais chance de
serem tratadas mal no ambiente
de trabalho, de acordo com
pesquisa da Universidade do
Estado de Michigan, dos EUA.
O estudo com 114 profissionais
mostra que eles sofrem mais
ofensas e são alvo de piadas dos
outros com mais frequência.

va l o r. c o m . b r/u /31 8 20 4 0 /

Chiesi

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 03 jul. 2013, Valor, p. D3.




