
1. Faça um currículo claro e
objetivo, com nome, ida-
de, cidade e estado, conta-

tos atualizados, formação acadê-
mica e experiência profissional

2. Pesquise tudo a respeito
da empresa: missão, vi-
são, valores, ramo de

atuação, concorrentes, produ-
tos, posicionamento no mercado

3.Dê preferência a roupas
sociais e de cores neu-
tras. Evite peças colori-

das, justas ou curtas, bem como
maquiagem e acessórios que
chamem muita atenção

4. Seja educado e cordial
com todos. Tenha sem-
pre uma postura profis-

sional e que transmita maturida-
de e segurança

5. Ficar jogado na cadeira
ou entediado com o pro-
cesso faz perder pontos

na avaliação. É bom ter cuidado
com os vícios de linguagem e o
uso de gírias

6.Na dinâmica de grupo,
seja você mesmo. Mos-
tre-se motivado, partici-

pativo, apresente ideias e opine,
seja flexível, saiba trabalhar em
equipe, seja político e educado

7.Na hora da apresenta-
ção pessoal, organize
seu discurso em ordem

cronológica, mantenha postura
e tom de voz adequados e olhe
para as pessoas enquanto esti-
ver falando

8. Para a entrevista final,
vá munido do maior
número de informações

possíveis sobre a empresa e a
área. Esteja preparado e não dei-
xe o nervosismo atrapalhar.

Edilaine Felix

Criados pelas empresas para
formar futuros gestores, os pro-
gramas de trainee – e de estágio
– tornaram-se extremamente
concorridos por representa-
rem uma porta de entrada segu-
ra para a carreira. De acordo
com a gerente de inovação da
Cia. de Talentos, Renata Maglio-
ca, com os programas, as empre-
sas querem descobrir poten-
ciais talentos e formar líderes
identificados com as caracterís-
ticas e valores do negócio.

Por isso, se dar bem na sele-
ção pode ser um objetivo tão ou
mais importante do que ser
aprovado no vestibular. De acor-
do com a gerente da consultoria
de recursos humanos Page Ta-
lent, Manoela Costa, o concor-
rente deve considerar alguns
pontos para não errar feio no
momento da seleção.

“Muitas dicas parecem ób-
vias, como por exemplo, a elabo-
ração de um bom currículo.
Mas, se ele não for objetivo, con-
tiver as informações pessoais re-
levantes, além de contato e de
experiências anteriores, pode
custar a vaga”, diz Manoela.

Assim, do currículo ao com-

portamento, passando pelo co-
nhecimento sobre a companhia
e a postura pessoal do candida-
to durante o processo, há pas-
sos importantes que ajudam a
conquistar a entrada na organi-
zação (leia quadro acima).

O diretor de gente e gestão da
Ambev, Daniel Cocenzo, dá um
conselho para quem quer parti-
cipar de um programa de trai-

nee: não vá para uma compa-
nhia que tenha valores diferen-
tes dos seus.

“Eu quis saber quais eram os
valores das empresas (com pro-
cessos de seleção para trainee).
Eu queria uma que tivesse os
mesmos que os meus”, conta
João Paulo Fonseca, de 25 anos,
administrador de empresas e
hoje trainee da Ambev. Para ele,
era importante entrar em uma
companhia na qual pudesse ter
desafios e projetos para crescer
em um ambiente profissional
que valorizasse as atitudes e a
vontade de ser empreendedor.

Segundo Fonseca, a etapa
mais difícil do “duro” processo
seletivo foi adinâmica de grupo.
“São 30 participantes e você pre-
cisa mostrar seu ponto de vista
e se destacar.” Já a fase das entre-
vistas, ele classifica como o mo-
mento do “vai ou racha”.É quan-
do, acredita, vale o jogo de cintu-
ra e o autoconhecimento. “Na
seleção precisamos dar o me-
lhor, sem ser arrogante, e mos-
trar o nosso ponto de vista.”

Neste ponto, a especialista
Manoela recomenda não criar
um personagem na hora de par-
ticipar dos processos. “Vale a
máxima: seja você mesmo! Os
avaliadores vão analisar seu
comportamento e suas poten-
cialidades”, diz.

Porta de entrada. O engenhei-
ro elétrico Fernando Rodriguei-
ro, de 35 anos, entrou na Unile-
ver no programa de 2004 e hoje
é diretor de recursos humanos.
“Participei somente do proces-
so seletivo da Unilever. Eu que-
ria trabalhar aqui, tinha a ver
com o que eu queria para minha
carreira”, conta ele, que apesar
da formação não se considera
técnico. “Como eu gostava de
lidar com pessoas, na hora de
participar do programa de trai-
nee, eu escolhi o departamento
de recursos humanos”, diz.

A gerente de talentos da Uni-
lever, Joana Rudiger, dá uma in-
formação que revela a importân-
cia do processo para a empresa
– e para os candidatos: “Metade
das pessoas que tomam as deci-

sões da Unilever no Brasil pas-
sou por esse programa”.

Os seis meses iniciais do pro-
grama de três anos na compa-
nhia foram reservados para co-
nhecer o negócio e os setores
internos, conta Rodrigueiro.
Na fase seguinte, atuou no de-
partamento de recursos huma-
nos, passou por diferentes car-
gos e setores dessa área até assu-
mir a diretoria. “Como trainee,
adquiri competências, com se-
gurança e velocidade, para con-
seguir ir adiante.”

Formado em engenharia civil
com ênfase em produção pela
Pontifícia Universidade Católi-
ca do Rio de Janeiro (PUC-RJ),
o diretor de logística da Ambev,
Paulo Zagman, é outro ex-trai-
nee. Segundo ele, a seleção foi
dura e o período de três anos do
treinamento o fez amadurecer:
“Transforma meninos em ho-

mens”. Durante o programa,
ele foi alocado no setor de logís-
tica. “O aprendizado foi maior
do que eu esperava. Ser trainee
foi um diferencial para a minha
carreira. Eu fui mais longe do
que eu esperava.”

Vencido o processo de esco-
lha, vem o passo seguinte: o tra-
balho efetivo na empresa. Para
essa fase, Cocenzo, da Ambev,
aconselha: “Os jovens devem
ter espírito de dono, de realizar
coisas grandes, de ser líder, em-
preendedor”.

Já Manoela, da Page Talent,
diz que os candidatos devem es-
tar atentos a alguns comporta-
mentos e características que
são avaliados não apenas duran-
te processo seletivo, mas tam-
bém durante a realização do
programa. São os seguintes:
comprometimento, proativida-
de, iniciativa, espírito empreen-
dedor e foco no resultado.

Ela acrescenta ainda que é ob-
servado como os participantes
se relacionam, se eles são cor-

diais e agem com educação no
dia a dia e demonstram energia
na execução das tarefas.

JOHNSON & JOHNSON

INSCRIÇÕES ATÉ ESTE DOMINGO, 25

www.jnjbrasil.com.br/carreira

CITIBANK

INSCRIÇÕES ATÉ 26 DE AGOSTO

www.ciadetalentos.com.br/traineeciti

RACIONAL ENGENHARIA

INSCRIÇÕES ATÉ 2 DE SETEMBRO

www.racional.com

NOVA PONTOCOM

INSCRIÇÕES ATÉ 10 DE SETEMBRO

www.novapontocom.com.br/trainee

INTERNATIONAL PAPER (IP)

INSCRIÇÕES ATÉ 9 DE SETEMBRO

www.jovenstalentosip.com.br

OXITENO

INSCRIÇÕES DURANTE SETEMBRO

www.oxiteno.com

AMBEV

INSCRIÇÕES ATÉ 6 DE SETEMBRO

www.traineeambev.com.br

JBS

INSCRIÇÕES ATÉ 2 DE SETEMBRO

www.jbstrainee.com.br

BASF

INSCRIÇÕES ATÉ 17 DE SETEMBRO

http://www.basf.com.br/trainee

QUALICORP

INSCRIÇÕES ATÉ 31 DE AGOSTO

www.traineequalicorp.com.br

GAFISA

INSCRIÇÕES ATÉ 30 DE SETEMBRO

www.ciadetalentos.com.br/gafisa

UNILEVER

INSCRIÇÕES ATÉ 16 DE SETEMBRO

www.unilever.com.br/carreiras

DOW BRASIL

INSCRIÇÕES ATÉ 15 DE SETEMBRO

http://www.dow.com/brasil/carreiras

CIELO

INSCRIÇÕES ATÉ 24 DE SETEMBRO

www.cielojovenstalentos.com.br

JSL

INSCRIÇÕES ATÉ 31 DE OUTUBRO

www.traineejsl.com.br

C&A

INSCRIÇÕES ATÉ 2 DE SETEMBRO

http://www.traineecea.com.br/

ALL

INSCRIÇÕES ATÉ 1 DE SETEMBRO

www.alltrainee.com

FALCONI CONSULTORES

INSCRIÇÕES ATÉ 8 DE SETEMBRO

www.indg.com.br

BRF

INSCRIÇÕES ATÉ 2 DE SETEMBRO

www.brf-br.com/geracaobrf

VOLKSWAGEN

INSCRIÇÕES ATÉ 30 DE AGOSTO

http://www.across.com.br/volkswagen

EMBRACO

INSCRIÇÕES ATÉ 2 DE SETEMBRO

http://www.across.com.br/vagas-2013

Reportagem de capa

DIVULGAÇÃO

CHEGOU A HORA

MÁRCIO FERNANDES/ESTADÃO

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO

Programa
de trainee
é caminho
para crescer
Disputa por vaga é acirrada. Selecionados são
treinados para ocupar cargos de liderança

ALGUMAS EMPRESAS COM PROGRAMAS ABERTOS

Como encarar
a seleção

Rodrigueiro. Entre os
ex-trainees gestores

Fonseca.
Vê ganho
profissional
por ser
escolhido

● Clareza

“Muitas dicas parecem
óbvias, como por exemplo,
a elaboração do currículo.
Mas, se ele não for objetivo
e contiver as informações
pessoais, pode
custar a vaga”
Manoela
Costa
GERENTE DA

PAGE TALENT

%HermesFileInfo:Ce-3:20130825:

O ESTADO DE S. PAULO DOMINGO, 25 DE AGOSTO DE 2013 Empregos 3

 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 jun. 2013, Empregos & Carreiras, p. 3.




