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Foi dada a largada para mais uma maratona de caça aos jovens talentos pelas empresas. As cerca 
de quatro mil vagas abertas no mercado por ano para trainees e estagiários continuam bastante 
disputadas, superando inclusive a concorrência de alguns vestibulares. Na Unilever, por exemplo, 
26,6 mil pessoas se candidataram a 20 vagas para trainee e 15 mil para 125 vagas de estágio. Já 
a Rhodia recebeu 27 mil inscrições para um total de 27 vagas voltadas para estágio. 
 
Na tentativa de driblar o desemprego e atraídos pela possibilidade de ingressar numa grande 
corporação, recém-formados e estudantes do último período de faculdade vão em busca de um 
grande objetivo: galgar uma carreira de sucesso e conseguir salários normalmente acima da 
média de mercado. Pesquisa realizada pelo Laboratório de Negócios SSJ em parceria com a 
Companhia de Talentos e metodologia da ACNielsen revela que a maioria dos candidatos a trainee 
buscam mesmo a efetivação na companhia, com 40,6% das respostas. 
 
Foram entrevistados 4.273 universitários, dos quais 82% estão fazendo estágio; 30% deles 
concluirá o curso em 2004. A maioria são homens, representando 50,34% do total e 52% têm 
entre 22 e 26 anos. O estudo teve por objetivo traç ar as principais expectativas dos jovens em 
relação ao mercado de trabalho e os fatores que os influenciam na hora de escolher a companhia 
em que pretendem trabalhar.  
 
A oportunidade de crescimento profissional é a principal razão para a escolha do candidato a uma 
determinada empresa, com 17%. Em segundo lugar estão os salários diferenciados, com 9%. "Há 
uma visão de longo prazo, com o desejo de crescer na profissão", diz Conrado Schlochauer, 
diretor do Lab SSJ. "Mas há também a necessidade de reconheciment o de seu talento no curto 
prazo". 
 

 
 
Na opinião do executivo, o desafio para as empresas que querem atrair jovens talentos é deixar 
claro como eles podem contribuir nos negócios oferecendo benefícios que ajudem no presente e 
futuro de quem está em início de carreira. 
 
Entre as companhias mais desejadas para trabalhar, a Unilever ficou em primeiro lugar sendo 
citada por 5,36% dos entrevistados. Este ano, a gigante recebeu mais de 40 mil inscritos para seu 
programa de estágio e trainee, um número 20% superior ao do ano passado. 
 
De acordo com Adriana Chaves, gerente de recrutamento e seleção da Unilever, 60% dos 
estagiários são efetivados, com salários que variam de R$ 600 a R$ 1,3 mil. No caso dos trainees, 
todos os selecionados são efetivados, com remuneração inicial de R$ 3,3 mil. Muitos desses 
jovens acabaram se destacando e chegam a cargos de chefia.  



É o caso do presidente da subsidiária brasileira, Vinícius Prianti. O executivo ingressou na 
empresa em 1971- na época Gessy Lever -, começando sua carreira profissional como trainee na 
área de marketing. Um ano depois, passou a gerente de produto e, mais tarde, a diretor de 
marketing. Entre 1981 a 1993, Prianti trabalhou em Londres e no México. Ele foi também o 
responsável pela fusão das divisões Lever e Elida Gibbs em 2002, quando assumiu o novo 
comando da organização no país. 
 
"O trainee tem a oportunidade de mostrar seu potencial muito rapidamente", diz. Ele lembra que 
durante o período em que passou pelo processo de integração na companhia, pode conhecer 
todas as áreas de negócios. "Foi assim que descobri minha paixão pelo marketing e decidi que, 
aqui na Unilever, estava meu futuro." Não por acaso, Prianti é o primeiro a defender o programa 
de estágio e trainee na Unilever. "O planejamento estratégico é revisado e validado anualmente 
pela diretoria, com meu integral endosso e suporte", afirma o presidente da multinacional. "Esses 
programas contribuem para a formação e o desenvolvimento da carreira dos nossos futuros 
lideres." 
 
Outra empresa bastante desejada por recém-formados é a Microsoft, que aparece em segundo 
lugar com 5,07%. A escolha, no entanto, causou uma certa surpresa. Primeiro porque há grandes 
companhias que têm uma marca forte na mídia e no varejo. Segundo, a empresa não conta com 
um programa agressivo de estágio. "No Brasil, eles não têm mais do que 400 funcionários e 
contam com um número reduzido de estagiários", diz Sofia Esteves do Amaral, sócia da empresa 
de recrutamento e seleção Companhia de Talento. Para ela, a explicação está na imagem que a 
Microsoft passa de empresa moderna e inovadora, comandada por Bill Gates - considerado um 
dos maiores empreendedores do mundo. "E seu sistema operacional Windows é usado pela 
maioria das pessoas", explica Sofia. Mas essa não é a única razão. A possibilidade de fazer 
carreira internacional também desponta como atrativo. 
 
Apesar de não ter números consolidados de trainees ou estagiários que depois de efetivados 
foram fazer carreira fora do país, Cláudio Neszlinger, diretor de RH da Microsoft, explica que 
dependendo do desempenho, existem boas chances. "Temos bons profissionais que começaram a 
carreira aqui e hoje estão nos Estados Unidos", afirma. 

 
 
Leia Mais 
 
Programas de seleção se tornam porta de entrada 
 
Os programas de estágio e de trainee nunca estiveram tão em alta como nos últimos dois anos. 
De acordo com Sofia Esteves do Amaral, da empresa de recrutamento Companhia de Talentos, 
eles continuam sendo o principal meio de contratação das empresas e o passaporte para o 
primeiro emprego dos jovens. Prova disso é que em agosto cerca de sete mil estudantes 
universitários participaram da segunda edição da Expo Carreira - feira de capacitação e 
recrutamento de jovens talentos. Na ocasião, foram abertas 1.028 vagas por companhias como 
Alcoa, Cargill, Du Pont, Henkel, IBM, Johnson & Johnson, Unilever e Nestlé. 
 
A própria Companhia de Talentos espera colocar 250 mil estudantes no mercado este ano. No 
entanto, Sofia aponta para um série de problemas que ainda precisam ser resolvidos.  
"Vivemos na era da informação, onde os jovens possuem conhecimento superficial das coisas e 
pouca base de conteúdo para discussões mais profundas", observa. "E isso acaba criando lacunas 
na hora das empresas contratarem." Ela afirma que nos processo de seleção para trainee, o índice 
de aprovação entre os inscritos não ultrapassa 0,5% enquanto nos programas de estágios uma 
média de 30% dos candidatos são habilitados. "Um índice considerado baixo nos dois casos", diz 
Sofia. 
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