
Acertar na escolha de trai
nees e estagiários é um 
dos passos fundamentais 
na construção de uma em

presa sólida e inovadora. Um de
partamento de Recursos Humanos 
capaz de enxergar, captar e reter 
talentos pode garantir um capital 
humano qualificado e um futuro 
mais promissor para os negócios. 

Neste contexto, como as gran

des companhias estão realizando 
essa seleção? Quais métodos estão 
sendo utilizados na hora de procu
rar esse jovem profissional? Como 
identificar talentos? O que pode 
ou não ser prometido na hora da 
contratação? E como segurar esse 
jovem dentro da companhia? 

A Diretora de Recrutamento e 
Seleção da Johnson & Johnson, 
Mariana Ramirez, tem um prin-

cípio básico. "Para engajar esse 
jovem você precisa cumprir com 
tudo o que prometeu no período 
de atração desse estudante ou pro
fissional", afirma. Mariana também 
acredita que a empresa precisa 
saber exatamente que perfil de 
profissional está procurando. "Na 
Johnson, procuramos profissio
nais comprometidos e com valores 
muito fortes", disse. 
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Para alcançar esses novos profis
sionais, Mariana cita a importância 
do relacionamento das empresas 
com as universidades. "Nós esta
mos nas universidades, oferece
mos palestras e explicamos como 
nossa companhia funciona. Além 
disso, estamos presentes nas redes 
sociais e diminuímos a distância 
entre esse estudante e a Johnson". 
Segundo Mariana, as principais 
perguntas dos estudantes, du
rante palestras e apresentações, 
são sobre ascensão profissional. 
"Eles querem saber como a gente 
conseguiu crescer na empresa ou 
como foi o nosso caminho até uma 
posição de destaque". 

Confiança 
Já a Gerente de Atração e Am

biente da Braskem (indústria pe
troquímica), Daniela Panagassi, 
acredita que o segredo para iden-

tificar talentos e melhorar a ava
liação de trainees e estagiários 
é o aprimoramento do feedback. 
"Você precisa criar uma relação 
de confiança. O estagiário ou 
trainee precisa ter o feedback do 
seu desempenho na hora certa. 
Líder e liderados precisam se 
sentir confiantes neste processo", 
afirma. 

A Braskem atua nas universida
des e, através delas, já esteve em 
contato com cerca de 85 mil es
tudantes só no ano passado. "Te
mos um grupo de cerca de 100 
pessoas que conseguiram estar 
em diversas universidades espa
lhadas pelo País", disse Daniela. 
A empresa tem um site exclusivo 
para atrair jovens interessados 
(h ttp://www.jovensbraskem. com. 
br) - com 153 mil cadastrados 
e 700 mil visitas mensais. "Nós 
customizamos a experiência do 
trainee e do estagiário. Por exem
plo, uma experiência na Bahia 
pode não servir em São Paulo. 
Cada lugar tem suas especifici
dades", completa. 

Além disso, a Braskem tem um 
programa de estágio a distân
cia em que o interessado pode 
atuar em qualquer lugar do País. 
"Mesmo de longe, esse estagiário 
é acompanhado por um coorde
nador e precisa apresentar resul
tados. Ele também será avaliado 
da mesma forma que um estagi
ário que está presente na sede", 
disse Daniela. 

Recrutamento global 
O Vice-Presidente de Recruta

mento Global da IBM, Alessandro 
Bonorino, aponta outra tendência 
em empresas multinacionais. "A 
escolha de estagiários, trainees 
e funcionários não está mais l i 
mitada por fatores geográficos 

ou de nacionalidade. Através da 
internet, redes sociais, Skype e 
outros recursos, podemos pro
curar o talento onde ele estiver. 
Assim, evitamos desperdício de 
capital humano", disse Bonorino. 
"Hoje em dia, é o trabalho que vai 
até o talento. Não mais o talento 
que vai ao trabalho", completa. 
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http://www.jovensbraskem


Bonino adverte que no mo
mento da efetivação de estagi
ários, o departamento de RH 
precisa ter clareza que aquele 
funcionário tem que ser contra
tado "não porque ele é bom para 
a empresa, mas porque será bom 
para o cliente". 

Quem as empresas procu
ram? 

A Gerente de RH da Microsoft, 
Renata Artiola, diz que a empresa 
procura estagiários em adminis
tração que sejam comunicativos, 
proativos, criativos e que tenham 
facilidade em se relacionar com 
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grupos. "O importante é o estagi
ário ou trainee estar aberto para 
um ambiente desafiador". O pro
grama de estágio da Microsoft 
dura, em média, dois anos. 

A analista de seleção sênior da 
Porto Seguro, Marines Flock, pro
cura um estagiário em administra
ção com o perfil parecido com o da 
Microsoft, mas acrescenta que a 
principal característica de um es
tágio na Porto Seguro é o "acom
panhamento de performance". "O 
estagiário tem a possibilidade de 
elaborar e participar de projetos 
inovadores - e de ser avaliado de 
acordo com a sua participação. Por 
isso, nós sempre procuramos pro
fissionais diferenciados. Mesmo se 
o estagiário não permanecer na 
Porto, ele vai sair dessa experiên
cia com uma boa bagagem profis

sional", afirma. 
Para a analista de RH da Em-

braer Elaine Myslisky, a grande 
deficiência de quem procura os 
programas de trainee e os está
gios é a falta de "inglês fluente". 
"Em uma empresa como a Em-
braer, o domínio do inglês é 
primordial. Infelizmente, encon
tramos gente boa, que já esteve 
em outras companhias, mas que 
pecam no inglês", disse. A mesma 
dificuldade encontra a represen
tante do RH do Hotel Transa-
mérica, Alice Souza. "O inglês é 
mesmo um problema relevante 
na hora da efetivação de um es
tagiário. Além disso, é primordial 
uma sólida formação acadêmica 
e facilidade de relacionamento -
além de talento para lidar com o 
público", comentou. 
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Fonte: Administrador Profissional, São Paulo, ano 36, n. 327, p. 20-23, jul. 2013.




