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Já há uma geração de
trainees no comando
Fusões e enxugamentos estimularam programas

CONTRATAÇÃO – A IBM chegou a contratar 40% dos estagiários

BÔNUS – Para reter talentos, AmBev investe em remuneração variável

O Centro de Integração Empre-
sa-Escola (CIEE) está com ins-
crições abertas para o proces-
so seletivo do curso gratuito
Tecnologia em Redes e Rotea-
mento. São 398 vagas e po-
dem candidatar-se estudantes
que estejam freqüentando cur-
sos técnicos ou de nível supe-
rior da área de tecnologia, ca-
dastrados para estágio no
CIEE. As aulas são ministra-
das em parceria com a Cisco
Systems, a Telecon e a Ainet.

O curso é dividido em dois
módulos. O primeiro fornece
aos alunos conhecimentos bá-
sicos de redes, entre os quais
planejamento de endereçamen-
to IP (Internet Protocol - núme-
ro de identificação do compu-
tador na Internet, capaz de dis-
tinguir aquela máquina de to-
das as outras no universo vir-
tual).

O segundo módulo aborda
teoria e tecnologia de rotea-
mento, que permite aos estu-
dantes reconhecer o melhor ca-
minho virtual para transmis-
são dos dados. “Imagine que
você está em algum ponto da
cidade de São Paulo e quer
chegar à avenida Paulista. De-
ve, então, planejar o melhor
trajeto, levando em considera-
ção informações como horá-
rio, já que, dependendo do mo-
mento do dia, o caminho ima-
ginado pode estar com trânsito
maior. Os roteadores funcio-
nam de modo similar, analisan-
do a rede de comunicação pa-
ra escolher o caminho mais efi-

caz para transmissão das infor-
mações”, compara Eduardo
Marques, coordenador técnico
do Cisco Networking Acade-
my no CIEE e coordenador de
projetos e responsável pela
área de Educação da Telecon.

Os estudantes que concluí-
rem o curso terão duas vanta-
gens, que enriquecerão seus
currículos: obtêm o certifica-
do de participação CIEE/Ai-
net e podem realizar o exame
INTRO, uma certificação in-
ternacional. As certificações
valem como um selo de quali-
dade nos currículos dos profis-
sionais da área de tecnologia.

As aulas, que começam em
abril, serão realizadas às se-
gundas e quartas-feiras ou às
terças e quintas-feiras, no pe-

ríodo da manhã, tarde ou noi-
te, na sede II do CIEE (rua Ta-
bapuã, 145). Os dois módulos
têm duração total de 140 horas
e são concluídos em quatro
meses. As inscrições são gra-
tuitas e podem ser feitas no si-
te www.ciee.org.br, e vão até
o dia 17 de março. Os interes-
sados devem estar cadastrados
para estágio no CIEE (o cadas-
tro também pode ser feito pelo
site da organização).

TREINAMENTO

Karina Cândido

Cada vez mais as empresas brasi-
leiras em expansão anunciam que
o aprimoramento dos programas
decaptaçãodenovos talentos–co-
mo trainees e estagiários – é estra-
tégico para o avanço dos negó-
cios. Vários executivos defendem
quea formaçãode talentos depon-
ta irá resultar emrendimento finan-
ceiro. IBM,Polibrasil, Sadia, CST
e INDG, Roche, todas em fase de
recrutamento, informaram que o
índice de aproveitamento (contra-
tação) já beira 100%. Juntas, elas
devem contratar perto de 500 jo-
vens neste semestre.

Há programas que tentam ficar
mais sofisticados, contando com a
participaçãodaalta cúpuladasem-
presasdesde a fasede recrutamen-
to. As provas são mais concorri-
das do que as dos vestibulares de

ponta, e muitos presidentes reser-
vam hora na agenda para as entre-
vistas finais. Há várias etapas de
seleção e a fase do trabalho já che-
gaa ter umplanode carreira estru-
turado, incluindo tarefas em vá-
rias áreas, tutores, viagens e pla-
nos de estudo e aperfeiçoamento.

“A contratação dos jovens é
importante porque podemos
moldá-los à nossa cultura”, diz
Bruno Turra, gerente de Recur-
sos Humanos do Instituto de
Desenvolvimento Gerencial
(INDG), especializado em ges-
tão empresarial. O INDG criou
o programa de trainee há cinco
anos e desde então já formou
300 profissionais e o índice de re-
tençãoéde95%.As inscriçõespa-
ra o INDG podem ser feitas por
meio do site www.indg.com.br

“Investimos em nossos progra-
mas com para que nossos talentos
fiquem focados em uma determi-
nada área. Com isso, o que foi in-
vestido, se torna em resultado pa-
ra a empresa”, diz João Brillo, ge-

rentedeRecursosHumanosdape-
troquímica Polibrasil Resinas.

A empresa está em busca de jo-
vens formados entre 2003 e 2004
nasáreasdeadministração, econo-
mia, química, engenharias de pro-
dução,demateriais, eletrônica, elé-
trica e mecânica. São 12 vagas pa-
ra atuar em três estados, São Pau-
lo,Riode JaneiroeBahia. “Os trai-
nees vão para áreas específicas”,
diz Brillo. Ela recebe currículos
pelo endereço virtual trai-
nee2005@polibrasil.com.br

Na Sadia, detalha o gerente
de Desenvolvimento da empre-
sa, Luiz Adelmo Bundant Jú-
nior, o trainee provavelmente
ocupará um cargo técnico ou
de supervisor. Se há vagas den-
tro da empresa, certamente
ocorrerá uma disputa normal
para ocupá-las. “Um total de
78% dos trainees são aproveita-
dos, pois há uma perda natural
para o mercado, como no caso
de propostas melhores. O jo-
vem tem a cabeça nova, com is-
so há oportunidade de colocar
desafios com novos projetos e
inserir a cultura da empresa ne-

le.” Para o executivo, se o pro-
grama é bem estruturado, o ca-
minho para o trainee chegar a
um posto de destaque é natural.

“O tempo estimado do trai-
nee dentro da empresa é de
dois anos. Dos 27 que ficaram
na empresa, vindos da seleção
de 2002, oito já ocupam cargos
de chefia. E, na de 2003, dois já
são chefes.”

Até o dia 18 deste mês, a
Compahia Siderúrgica de Tuba-
rão (CST www.cst.com.br) re-
cebe inscrições pela internet de
recém-formados. Neste ano, o
processo recruta para duas no-
vas áreas de atuação: seguran-
ça do trabalho e telecomunica-
ções. Além delas, há vagas pa-
ra automação industrial, eletrô-
nica, eletroeletrônica, eletrome-
cânica, eletrotécnica, instru-
mentação, mecânica, mecatrô-
nica, metalurgia e materiais,
química e transporte.

“O estágio é só uma tempora-
da, o programa de trainee é al-
go certo em que a pessoa é con-
tratada. “As novas vagas aber-
tas para segurança do trabalho

e telecomunicações decor-
rem da necessidade da em-
presa, motivos de aposenta-
doria ou pelo processo de ex-
pansão”, observa José Au-
gusto dos Santos Servino, ge-
rente de Desenvolvimento e
Remuneração.

Segundo o gerente, a em-
presa não cria vagas para
trainees pensando em corte
de funcionários, mas abrem
com o propósito do trainee
crescer dentro dela. “Não
adianta contratar 100 jovens
com salários lá em baixo e
demitir 50 funcionários
mais antigos, porque senão a
empresa vai para o lixo”, ex-
plica Servino.

A indústria farmacêutica
Roche, em parceria com o
CIEE, tem nove vagas de es-
tágios abertas para estudan-
tes do penúltimo ou antepe-
núltimo anos de comunica-
ção social, publicidade e pro-
paganda, administração e
marketing.

Do total de oportunida-
des, duas são para São Paulo
(capital), uma para Mogi das
Cruzes (SP), uma para Pira-
cicaba (SP), duas para Goiâ-
nia (GO), uma para Natal
(RN), uma para Brasília
(DF) e uma para Campo
Grande (MS). Os interessa-
dos devem fazer sua inscri-
ção no site www.roche.com.
br até o dia 9 de março. As
etapas do processo seletivo
incluem dinâmicas, entrevis-
tas e um teste eletrônico de
conhecimentos gerais, dos
idiomas português e inglês e
de raciocínio lógico.

A IBM também recruta
150 jovens para estágio. “É
um processo cansativo, mas
necessário. É feita uma pré-
avaliação, testes de raciocí-
nio lógico e de inglês e reda-
ção”, explica Luciana Faris-
co, gerente de Talentos da
IBM Brasil

“No ano passado, efetiva-
mos 40% dos estagiários”,
conta a gerente. Mas ela afir-
ma no caso dos trainees a re-
tenção e quase total. O últi-
mo programa recebeu 7 mil
candidatos para 40 vagas. ●

●●●MAIS VAGAS – O Grupo FB,
que atua no setor de serviços
terceirizados, anunciou, na últi-
ma semana, que estima crescer
15% e, com isso, contratar 750
novos funcionários neste ano.
seleção@grupofb.com.br

●●● BOLSAS DE ESTUDO – A
Fundação Estudar recebe até
amanhã inscrições para o pro-
grama de concessão de bolsa
para estudantes de graduação.
Para os alunos de pós-gradua-
ção,a data continua a mesma,
15 de abril. O processo tem a
proposta de descobrir talentos
com alto potencial intelectual,
excelência acadêmica, elevado
padrão ético e capacidade lide-
rança. ( www.estudar.org.br)

●●● TRABALHO E ESTUDO NA
CHINA – O AFS Intercultural Bra-
sil (antigo American Field Servi-
ce, abriu inscrições para inter-
câmbio cultural na China. Os
programas para este País e para
outros 28 destinos serão apre-
sentados durante a 6.ª edição da
Expobelta, feira promotora de
estudos no exterior que se reali-
za neste mês, em versões itine-
rantes por São Paulo, Rio de
Janeiro e Curitiba.

●●●INTERNCÂMBIO – Hoje é o
último dia da Expobelta em São
Paulo. A feira, que promove estu-
do e trabalho em vários países, é
aberta do meio dia às 20 horas,
no Parque do Ibirapuera, Pavi-
lhão da Bienal, no térreo. Aveni-
da Pedro Álvares Cabral (portão
3). Ingresso a R$ 5 ou gratuito se
pedido antecipadamente pelo
site www.belta.org.br.

●●●EXECUTIVOS – Estudo da
Manager mostra que vagas para
estes profissionais cresceram
30% este ano em relação a 2004

REUTERS
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Podem se
cadastrar alunos
de curso técnico e
ensino superior

São mais de 450
oportunidades
oferecidas para
estágio e trainee

Poucas empresas investiam, há
umadécada, em processosdedes-
taque, caso da Unilever, Citibank
e Rhodia, mas, os consultores ex-
plicam que, nos últimos seis anos,
houve uma explosão dos progra-
mas de trainee. Há quem diga que
essa demanda foi aquecida pela
necessidade de rejuvenescimento
dasempresas, quadros enxutospe-
lo downsizing (fusão de postos de
comando) e queda de salários.

Resultado: já existe uma gera-
ção de trainees que chegaram ao
posto de altos executivos e até
mesmo de presidentes de compa-
nhias, como Marcel Fleisch-
mann, presidente do McDo-
nald’s, captados em programas de
jovens talentos, e Vinicius Prian-
ti, presidente da Unilever.

Executivos vindos desses pro-
gramas têm uma carreira acelera-
da. Em geral, eles aceitam jovens
de várias formações e os levam a
vários setores da companhia. Eles
têm programas de carreira claros
e são preparados para comandar
equipes. Muitos chegam a postos
de comando antes dos 30 anos.
Por esses e outros fatores, o exem-
plo atrai profissionais que acaba-
ram de pegar o diploma.

Só na Unilever – que realiza o
programa desde 1964 – a relação
candidato-vaga supera até o mais
concorrido dos vestibulares: 600
disputam uma vaga. Segundo a
empresa, 60 % da diretoria e 40%
do quadro gerencial da empresa é
composto por ex-trainees.

A AmBev, também reconheci-
da por ter um programa bastante
atrativo, tem recebido quase 20
mil inscritos. E 10 mil candidatos
disputaramas 10vagasdo primei-
ro programa de trainee da Parma-
lat, realizado em 2001.

Para reter esses jovens, forma-
dos em uma cultura às vezes
agressiva, as empresas tentam
compensar com remunerações
polpudas. Na AmBev o salário é
compostopor 50%fixo eo restan-
te é variável, com bônus, fator
que atrai muitos profissionais.
Mas os executivos da companhia
avisam aos jovens que é preciso
muita dedicação e que a empresa
exige um comprometimento aci-
ma da média do mercado.

O coordenador da Células de

Estudos em Comportamento Or-
ganizacional da Fundação Dom
Cabral, o professor Anderson
Sant’ Anna, faz um alerta. “Para
atrair os jovens, as empresas ten-
demacriar uma imagem altamen-
te positiva e idealizada que, em
confronto com a realidade, acaba
causando frustraçãomútua– aem-
presa idealiza um profissional ca-
paz de solucionar todos os desa-
fios e o jovem talento não encon-
tra na organização uma realidade
coerente com a imagem que lhe
foi apresentada na fase de recruta-
mento e seleção”, explica. Ele é
porta voz do estudo Renovando
as Empresas com Jovens Talen-
tos, da Fundação Dom Cabral, es-
cola de formação executivos, de
Minas Gerais.

DICAS E OPORTUNIDADES

ArtEstado

Painel de vagas de estágio para estudantes com deficiência

Os interessados deverão comparecer à Rua Tabapuã, 540, térreo,
Itaim Bibi, ou enviar seu currículo para o e-mail:
programappd@ciee.org.br, especificando qual a deficiência e a vaga
de interesse

Empresa situada em Itapecerica da
Serra oferece vaga de estágio para
estudantes com deficiência física,
cursando psicologia, serviço social
e administração, engenharia elétrica
ou eletrônica, com conhecimento do
pacote office e internet. Desejável
inglês. Empresa oferece bolsa-auxílio
de R$  1.000 e benefícios

Empresa situada no Centro e em
Taboão da Serra, oferece vagas de
estágio, período de 4 horas, para
estudantes com deficiência física,
cursando administração e direito, com
conhecimento em Word e noções de
Excel. Empresa oferece bolsa-auxílio
de R$  260

Empresa situada no Jd. Paulistano,
oferece vagas de estágio, período de
6 horas, para estudantes com deficiência
física ou auditiva, cursando ciência
da computação, análise de sistemas,
tecnologia da informação ou
engenharia elétrica, com
conhecimento em SQL, ASP e pacote
office. Empresa oferece bolsa-auxílio
de R$  500 e refeição

Empresa situada no Pq. São
Lourenço, oferece vagas de estágio
para estudantes com deficiência física
cursando comunicação social -
publicidade & propaganda ou
Marketing, com conhecimentos em
Word, Excel e Internet. Empresa
oferece bolsa-auxílio de R$  700,
vale-transporte e refeição no local

Empresa situada na Vila Leoplodina,
oferece vagas de estágio para
estudantes com deficiência física
cursando ensino médio, com
conhecimentos em Word e Noções
de Internet. Empresa oferece
bolsa-auxílio de R$  366, vale-refeição
e vale-transporte

Empresa situada na Vila Leoplodina,
oferece vagas de estágio para
estudantes com deficiência física ou
auditiva cursando ensino médio, com
conhecimentos em word e noções
de internet. Empresa oferece
bolsa-auxílio de R$  500, vale-refeição
ou vale-transporte

PROCESSOS ESPECIAIS DE SELEÇÃO

Adm. empresas/Secretariado
Executivo/Automação de
escritórios
Ano: 1.º e 2.º
Região: Perdizes
Bolsa-auxílio: R$ 800
Período: integral
Área: administrativa
Benefícios: vale-transporte
Sigla: 22877/ANG

Eng. Química
Ano: 4.º
Região: Vl. Socorro
Bolsa-auxílio: R$ 1.000
Período: integral
Área: suporte técnico
Benefícios: assistência médica,
cesta básica, vale-refeição e
reembolso
Requisitos: condução própria
Sigla: 16382/SIL

Atendimento ao estudante e à empresa: Rua Tabapuã, 540,
Itaim Bibi, São Paulo, CEP 04533-001, Tel.: (0--11) 3046-8220
(estudantes), 0800-11-2929 (empresas). Internet: www.ciee.org.br

Ciências Contábeis
Ano: 2.º ao 4.º
Região: Centro
Bolsa-auxílio: R$ 800
Período: integral
Área: contábil e financeira
Benefícios: vale-refeição e
vale-transporte
Requisitos: pacote office
Sigla: 24115/ER

Direito/Ciências contábeis
Ano: 2.º e 3.º
Região: Cidade Jardim
Bolsa-auxílio: R$  800
Período: integral
Área: jurídico/contabilidade
Benefícios: vale-refeição e
vale-transporte
Sigla: Braga/LI

Farmácia - Bioquímica
Ano: 4.º
Região: Barueri
Bolsa-auxílio: R$  1.104
Período: integral
Área: produção
Benefícios: assistência médica,
cesta básica, vale-refeição e
vale-transporte
Requisitos: inglês avançado
Sigla: 26891/SIL

Psicologia

Ano: 3.º
Região: Pinheiros
Bolsa-auxílio: R$ 1.016
Período: integral
Área: seleção
Benefícios: vale-refeição,
vale-transporte, assistência
médica, assistência odontológica
Requisitos: inglês fluente e
pacote office
Sigla: 8234/FL
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