
Empresas preferem jovem talento à 'profissionais prontos'  
 
Tendência moderna aponta para a formação de trainee na própria companhia  
  
 
Enquanto a rotatividade de executivos em todo o mundo aumenta e os conselheiros 
de carreira propagam como moderna a postura de não ter um histórico profissional 
sustentado em uma única empresa, há famosos programas de trainee que nadam 
contra a corrente. Querem formar seus talentos em casa e tê-los durante longo 
período.  
   
 
"Treinar, desenvolver faz parte da filosofia da empresa", afirma o presidente da 
Unilever, Vinicius Prianti. "Há outras empresas, no entanto, que pagam um alto 
preço por executivos que vêm prontos, que levam seus hábitos", comenta, ao 
explicar o motivo do alto investimento na seleção.  
   
 
"Optamos por investir no talento desde cedo." Hoje, 35% dos gerentes da Unilever 
são oriundos de programas de trainee.  
   
Na AmBev, começar como trainee também é uma das principais vias de acesso de 
profissionais. Seus executivos garantem que há oportunidades reais de rápido 
crescimento na companhia. Esse tipo de seleção nasceu na empresa em 1990 e já 
formou mais de 500 profissionais - seis deles são diretores na companhia, 60% são 
gerentes e 40% ocupam cargos seniores.  
   
O diretor geral da empresa, Magim Rodriguez, participa do processo de 
recrutamento e diz que essa estratégia é "para garantir o crescimento da empresa". 
Não há número de vagas fixas. A companhia contratou ainda outros 29 trainees 
estrangeiros nos últimos dois anos em decorrência de oito novas unidades no 
exterior.  
   
"A empresa é vencedora, competitiva e agressiva", opina o gerente de Treinamento 
e Desenvolvimento da AmBev, Ricardo Khavaja, ao tentar explicar o motivo de 
tantos inscritos. "Temos um programa de trainee de verdade.  
   
Primeiro, qualificamos e só depois colocamos na linha de frente. Há constante 
complementação e um correto gerenciamento da carreira," O executivo diz que é 
preciso atuar em vários aspectos para reter talentos.  
   
"Eles são tratados como sócios." Na AmBev o salário é composto por 50% fixo e o 
restante é variável, com bônus. Aviso aos jovens: "É preciso muita dedicação. Aqui 
(AmBev) não se consegue fazer uma carreira sem se dedicar mais que a média do 
mercado, não tanto em horas, mas em qualidade", diz o diretor da Operação 
Uruguai, Jorge Rocha.  
   
Outras empresas aderem. O Banco Santos acaba de firmar uma parceria com a 
Fundação Getúlio Vargas para captar, desenvolver e formar jovens potenciais.  
   
A instituição vai investir R$ 2 milhões em um ano no programa de trainees.   
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