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O presidente da Unilever, Vinicius Prianti, de 55 anos, que na empresa ingressou 
como trainee há 33, já reservou um 'sagrado' tempo na agenda para entrevistar 
candidatos do programa de novos talentos da empresa.  
   
O mesmo fez o diretor-geral da AmBev, Magim Rodriguez.  
   
Da fase final das provas do programa de trainee da Unilever, no ano passado, por 
exemplo, participaram cerca de 139 candidatos, de um total de 19,8 mil inscritos, 
sendo 33 contratados. "O nível de exigência é grande", explica Prianti, ao comentar 
o rigoroso funil. "As pessoas têm de ser aplicadas, caprichosas, saber trabalhar em 
equipe, gostar de desafio permanente e ter visão estratégica."  
   
A AmBev recebeu 16 mil currículos de jovens no ano passado e só 19 chegaram à 
contratação depois de uma bateria de provas. A abertura de programas de seleção 
de trainee de empresas como Unilever e AmBev, que ocorre neste mês, é tratada 
com prioridade por milhares de recém-formados. Costumam recrutar trainees no 
segundo semestre do ano American Express, Parmalat e Natura.  
   
Além da liderança no mercado, não faltam histórias de executivos em postos de 
expressão que inspirem jovens.  
   
O carioca Jorge Rocha, de 36 anos, engenheiro de produção, entrou como trainee 
na AmBev há 13, no posto de analista júnior na diretoria financeira.  
   
Passou por cinco cargos de alta gerência, foi expatriado duas vezes, e acaba de 
assumir o seu primeiro posto na linha de frente da empresa, na direção da 
Operação Uruguai, uma estratégia da empresa para conquistar novos mercados.  
   
Ao receber o convite, não hesitou. Partiu para a capital daquele país, Montevidéu, 
com a mulher, os dois filhos e o título de principal executivo do novo investimento. 
"Meu filho mais velho, de seis anos, nasceu na Argentina, no período em que 
encarei uma operação em Buenos Aires", relembra, ao relacionar sua história 
pessoal a carreira na AmBev.  
   
Sempre foi assim. Com dois anos de trabalho lá, no posto de analista, noivo e de 
'casamento marcado', foi convidado para ser gerente administrativo financeiro em 
Buenos Aires. Casou e foi. A experiência na capital argentina, conta, cristalizou o 
que buscava. "Quando entrei na AmBev em 1990, a via como uma empresa 
grande, com potencial de crescimento que me ofereceria desenvolvimento em 
pouco tempo."  
   
Outro exemplo digno de nota. O engenheiro Domingos Bulus, de 41 anos, assumiu 
na sexta-feira a presidência da White Martins e da Praxair América do Sul. Lá ele 
começou a carreira em 1984 como estagiário.  
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