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São Paulo, 27 de Março de 2003 - 
Grandes empresas começam a 
repensar os programas de trainees. 
A seleção de trainees - até 
recentemente considerada o 
modelo ideal para prospectar novos 
talentos a serem alçados a postos 
de comando em grandes 
companhias - começa a perder 
espaço para os programas de 
estágio. De um ou de outro modo, 
esses continuam sendo os 
principais portões de entrada da 
multidão de mais de 400 mil jovens 
que trocam os bancos escolares por 
empregos todo ano e esperança 
para os mais de 3 milhões que 
cursam a universidade.  

São dois os motivos para a 
mudança do foco de seleção das 
diretorias de recursos humanos de 
várias empresas. Algumas não 
querem investir pesado em jovens 
que acabam saindo da empresa 
antes de dar o retorno pretendido. 
Ou não querem sofrer decepções 
com profissionais que acabaram 
não confirmando o potencial 
revelado nas entrevistas. A 
tendência é investir mais nos 
estagiários e escolher, entre eles, 
quem será treinado para liderar.  

A mudança já está em curso, 
afirma Sofia Esteves de Almeida, 
sócia-diretora da Cia. de Talentos, 
divisão da consultoria DM Recursos 
Humanos, especializada em 
recrutamento de jovens 
profissionais. Ela participa do 
Grupo de Coordenadores de 
Estagiários e Trainees (GCET), 
formado por mais de 60 empresas, 
hoje preocupadas em melhorar o 
processo de seleção. Entre elas, a 
Rhodia, a Siemens, o BankBoston, 
a DuPont, que já centralizaram a 
caça de novos talentos nos 
estágios.  

Em 2002, pela primeira vez, a 
turma de trainees da Rhodia saiu 
exclusivamente dos estagiários, diz 
Viviane Marrese, coordenadora do 
programa. Um dos pontos fracos 
do processo de seleção aberto, ela 
diz, é que o recém-formado chega 
com um grau de expectativa 
altíssimo em relação ao que a 
empresa pode representar em sua 
carreira, mas não tem noção do 
mercado em que ela atua, seus 
principais desafios e como pode 
crescer dentro dela.  
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Ao contrário do trainee, o esta-
giário — que ingressa na empresa
quando está cursando os dois últi-
mos anos da faculdade - adquire
um bom conhecimento da estrutu-
ra interna da Rhodia antes de dis-
putar vaga de trainee. Além desse
contato com a realidade, uma par-
ceria estreita com as universidades
faz com que haja um vínculo
maior entre a formação teórica e
prática e alguns tra-
balhos de conclusão
de curso são feitos,
inclusive, de maneira
integrada.

Viviane Marrese
ressalta outro aspecto
importante. "Quando
um estagiário vai pa-
ra o programa de trai-
nee, a escolha é mú-
tua, porque ele faz
uma opção conscien-
te."

A avaliação do po-
tencial do estagiário também é
mais realista porque é feita ao lon-
go de um período de um a dois
anos, tempo suficiente para que o
estudante tenha uma visão global
dos negócios da Rhodia, de como
as áreas interagem e se alinhe com
a estratégia mundial da empresa.

No caso da seleção aberta, ocor-
reram algumas surpresas desagra-
dáveis. "Tem gente que sabe se
vender bem, passa no processo e
no dia-a-dia não revela a perfor-
mance esperada."

O processo seletivo para estágio
começa em julho e também con-
siste de entrevistas e dinâmicas de
grupo. Em 2002, 15.623 universi-
tários disputaram as 80 vagas, uma
média de 195 candidatos por vaga.
A expectativa de Viviane é a de
que o número de inscritos chegue a
21 mil este ano.

Todo o treinamento é dirigido
para desenvolver o profissional
como um todo e não só na parte
técnica, enfatiza a executiva. Ela
diz que hoje há maior equilíbrio

entre aperfeiçoamento técnico e
habilidades pessoais, depois de
quase uma década de excessiva
ênfase no desenvolvimento de
competências comportamentais.

Os universitários já perceberam
a mudança de foco e começam a
disputar com maior garra as vagas
de estágios, considerada hoje a
porta para o mercado de trabalho
por 67% dos 3.881 estudantes que
participaram de pesquisa feita pela
Cia. de Talentos. Apenas 29% con-
sideraram os programas de traine-
es como a melhor maneira de in-

gressar no mercado.
No estudo, eles

elegeram as melho-
res empresas para
trabalhar (ver quadro
ao lado) e elencaram
os motivos: um pla-
no de carreira inte-
ressante (52%), de-
safios constantes
(39%) e um bom sa-
lário (37%) foram os
principais.

A oportunidade
de uma carreira in-

ternacional foi a razão apontada
por 35% dos entrevistados para
eleger uma empresa. A Rhodia já
oferece essa perspectiva, em par-
ceria com a Escola Politécnica
(Poli) da Universidade de São
Paulo (USP). A faculdade tem con-
vênio com duas universidades
francesas para que seus alunos ob-
tenham o duplo diploma. No pe-
ríodo de um ano e meio que pas-
sam na França, os alunos podem
estagiar na matriz da Rhodia; de-
pois, continuam o estágio na filial
brasileira quando retornam para
concluir o curso na Politécnica.

A oportunidade de realizar uma
carreira internacional é o grande
diferencial do programa de trainee
deste ano da Votorantim Cimentos,
afirma Fernando Lima, diretor de
desenvolvimento organizacional.
O inglês fluente é um dos requi-
sitos para concorrer às 50 vagas
abertas este ano (as inscrições ter-
minam dia 6 de abril). O candidato
deve ser formado no máximo há
dois anos em Engenharia (civil,
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elétrica, mecânica, química, pro-
dução, mineração, automação in-
dustrial), Geologia, Administra-
ção, Economia, Direito, Ciências
da Computação e Psicologia. E de-
ve ter disponibilidade para viagens
— a Votorantim Cimentos tem 26

fábricas espalhadas pelo Brasil e
cinco no exterior (no Canadá e nos
Estados Unidos).

Outro diferencial é que, desde
que foram criados, há cinco anos,
os programas de treinamento eram
divididos por área — industrial,
comercial, logística, recursos hu-
manos. A partir deste ano, o enfo-
que será corporativo, com uma vi-
são mais integrada do negócio de
cimento. Os jovens selecionados
serão treinados dentro da metodo-
logia Six Sigma, ferramenta de
gestão para medir a qualidade dos
processos e resultados. Serão 300
horas em sala de aula e mais de mil

horas em campo. A empresa está
investindo R$ 1,5 milhão no pro-
grama deste ano e espera receber
oito mil inscrições de todo o País.
O salário inicial é de R$ 1,8 mil,
mais benefícios como tíquetes de
alimentação e assistência médica.
Segundo Lima, procuram-se jo-
vens que tenham a mesma dinâmi-
ca e ritmo que a Votorantim Ci-
mentos, empresa que responde por
40% do faturamento do grupo, de
R$ 11 bilhões em 2002.

As diferenças
entre as duas

categorias
Estagiários são estudantes

universitários que ainda estão
cursando a faculdade, normal-
mente nos dois últimos anos
de graduação. Eles são sele-
cionados para trabalhar nas
áreas específicas em que estão
se formando e não têm vínculo
empregatício com a empresa.

São contratados com a aju-
da da universidade — que tem
de aprovar o programa de es-
tágio — e remunerados por
hora de trabalho (de R$ 4,00 a
R$ 6,50). Podem trabalhar de
quatro horas por dia, em perío-
do integral, todos os dias da
semana ou em apenas dois
dias. A remuneração mensal
chega a variar de R$ 600,00 a
R$ l mil/R$ 1,2 mil .

Os trainees são recém-for-
mados, com até dois anos de
graduação, e contratados como
funcionários pela CLT. São
preparados para se tornarem
futuros líderes na empresa.
Trabalham em período integral
e gozam dos mesmos benefí-
cios que os demais emprega-
dos. O salário mensal varia en-
tre R$ 2,4 mil e R$ 3,2 mil.

(T.N.A.)
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