
Procura se estende à prestação de serviços  
 
As empresas prestadoras de serviços começam a atrair a atenção de jovens universitários. Em 
apenas três anos, a Fundação de Desenvolvimento Gerencial (FDG), consultoria de gestão, viu a 
disputa por suas vagas de instrutores assistentes crescer de 1.000 para 4.337 currículos enviados 
para o processo de seleção neste primeiro semestre. Foram aprovados 62 trainees e uma nova 
seleção será realizada no segundo semestre, afirma Rijane de Mont’Alegre, assessora de recursos 
humanos.  
 
A triagem dura dois meses e inclui a análise dos históricos escolares e currículos; provas de 
Português, Inglês, Informática e Conhecimentos Gerais; avaliação psicológica e dinâmicas de 
grupo. Vencidas essas etapas, os escolhidos são entrevistados por diretores da FDG.  
 
A preferência é dada a profissionais das áreas de engenharia, estatística, administração e 
economia. Além do currículo escolar, são analisadas iniciativa, espírito de liderança, facilidade de 
comunicação e de relacionamento interpessoal. Outra qualidade citada por Rijane é a postura 
ética, "essencial em uma atividade de consultoria".  
 
O campo de atuação da FDG - que em 2002 faturou R$ 60 milhões, 30,4% acima do ano anterior 
- é amplo e exige o trabalho em diferentes tipos de equipes: em um projeto, o instrutor pode 
estar atuando no chão de fábrica, em outro, em um escritório.  
 
Segundo Rijane, a maioria dos inscritos já apresentam uma especialização. "Os jovens não param 
de estudar." Outras diferenças: hoje têm conhecimento profundo de informática e ampliaram o 
domínio de línguas, antes restrito ao inglês. "Um grande número se expressa em um terceiro 
idioma."  
 
O trainee é contratado pela CLT e recebe, durante os primeiros seis meses, R$ 1 mil por mês; 
depois, R$ 1,5 mil nos seis meses seguintes. Ao final, pode ser contratado como assistente de 
consultor ou se transformar em pessoa jurídica, com remuneração inicial de R$ 4,8 mil. Em torno 
de 90% dos trainees são aproveitados.  
 
No primeiro mês de treinamento é dado conteúdo teórico, a primeira semana em Brasília, as 
outras três em Belo Horizonte. Já a partir do segundo mês, o treinamento é no próprio cliente, 
sob a supervisão de um consultor. Durante o programa, os trainees são avaliados pelos 
profissionais de recursos humanos e, ao final, passam por banca examinadora formada pelos 
consultores mais graduados da empresa.  
 
Na Maxblue, distribuidora de títulos e valores mobiliários que presta serviço de consultoria 
financeira personalizada, a caça ao talento é feita, duas vezes por ano, somente nos cursos de 
administração, economia e marketing das faculdades de primeira linha: FGV, USP, FAAP, 
Mackenzie e PUC, afirma André Jatene, coordenador da área de aquisições de novos negócios.  
 
No primeiro mês, os selecionados vão conhecer a cultura da empresa e seus produtos. Depois 
acompanham os consultores em visitas a clientes. E continuam a receber treinamentos pontuais, 
de acordo com a necessidade. Além da competência técnica, valoriza-se quem saiba lidar com 
conflitos e conduzir uma negociação.  
 
A remuneração inicial é de R$ 800 a R$ 1 mil, de acordo com o ano cursado na faculdade. 
Terminado o período de trainee, ele é contratado como consultor júnior, com salário de R$ 1,8 
mil.  
 
kicker: Os jovens conhecem mais informática e têm maior domínio de línguas  
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