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Profissionais que ingressam como trainee têm a possibilidade de chegar a sócios.  
 
Os profissionais das áreas de Ciências Contábeis, Administração de Empresas e Direito encontram 
no mercado de auditoria uma grande oportunidade de crescimento profissional. Como as médias e 
grandes empresas costumam contratar trainees, que seguem um plano de carreira até chegarem 
a sócios, é preciso optar pela área ainda na faculdade. "Um estudante de 21 anos já precisa ter 
tomado a decisão", afirma Raul Corrêa da Silva, diretor da RCS Auditoria e Consultoria.  
 
Ele próprio começou como estagiário na Arthur Andersen, em 1976. "Se fosse hoje, já estaria 
velho para esse mercado; eu tinha 21 anos na época". Silva atuou na empresa por três anos e 
chegou a atuar como controller de um indústria, até que decidiu abrir sua própria auditoria, em 
1982. Hoje, ele estimula seus trainees a se tornarem sócios.  
 
O ingresso na carreira de auditor ou consultor - dependendo de que área o profissional atuará 
dentro da empresa e de sua especialização na faculdade - garante uma boa remuneração, de 
cerca de R$ 1 mil, e o subsídio do curso universitário e de idiomas, além dos benefícios 
tradicionais, como alimentação, transporte e saúde. O estudante também tem a garantia de 
reconhecimento de seus esforços, por meio de promoções e aumentos que variam entre 15% e 
30%, de acordo com seu desempenho nas avaliações semestrais.  
 
Cristina Bonini, diretora de RH da KPMG no Brasil, alerta para o fato de a promoção não ser 
automática. "Não é como uma escada rolante. Está fundamentalmente ligada a um esforço", diz. 
Segundo ela, a cada ano, o profissional é desafiado a fazer mais e melhor. E a exigência existe 
porque o desenvolvimento da carreira do auditor ou consultor faz parte de um processo de 
treinamento e seleção de alguém que será sócio. Assim, aqueles que não suportam trabalhar sob 
pressão, devem ficar longe dessas empresas.  
 
"O primeiro desafio é conciliar o ritmo de trabalho com a faculdade", lembra Marienne Munhoz, 
que hoje é sócia da Assessoria Tributária da KPMG no Brasil e ingressou na companhia como 
trainee. "No começo você viaja muito", explica. Não prejudicar a vida pessoal também está entre 
as preocupações de um jovem auditor ou consultor. "Tem gente que até perde namorado."  
 
Foi o que aconteceu com Vitor Almeida, hoje gerente da divisão trabalhista e previdenciária da 
RCS. Ele também começou como trainee. "As namoradas têm dificuldade de entender que você 
realmente está trabalhando à meia noite de uma sexta-feira", declara. "Sou casado agora, mas 
para conseguir fazer isso precisei encontrar alguém que trabalha na controladoria de uma 
multinacional e não só conhece meu ritmo, como tem que seguí-lo em algumas ocasiões."  
 
Marienne também conseguiu viabilizar sua vida pessoal, apesar das dificuldade. Ela foi mãe aos 
25 anos e, mesmo assim, chegou à gerência, passou pela diretoria e se tornou sócia em dez anos, 
tempo considerado curto na área. "Confesso que tenho muita ajuda da minha mãe, minha irmã e 
da babá para cuidar do Gabriel e moro perto do trabalho."  
 
O segredo de Marienne é o planejamento. "Eu já alugo na hora do almoço o filme que assistirei à 
noite. Uso esse tempo também para ir ao cabeleireiro", conta. A executiva também considera 
importante estabelecer limites para o horário de trabalho e manter hobbies. "É fácil se envolver 
demais quando se gosta do que faz. Mas é preciso resistir à tentação de fazer coisas depois do 
expediente, que podem ser feitas no dia seguinte." A paixão pelo trabalho vem, principalmente da 
oportunidade de conhecer e vivenciar situações novas. "É um aprendizado novo a cada dia porque 
você trabalha com empresas de todos os ramos. Costumamos brincar entre nós, dizendo que 
cinco anos em auditoria é equivalente a dez anos em qualquer outra área", ressalta Almeida, 
gerente RCS.  



"Para mim, a principal vantagem é atingir um reconhecimento proporcional ao seu esforço. A 
promoção é em função do mérito, independentemente de haver vagas. Outra vantagem é o 
aprendizado contínuo, cada dia você vive uma situação diferente com clientes diferentes, você 
nunca cai na rotina", diz Marienne.  
 
Para os que já não podem ser trainees, há ainda a oportunidade de se colocar como especialista 
em uma linha de negócios. "Recentemente contratamos um diretor para o mercado chinês", conta 
Cristina da KPMG.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 out. 2005, Plano Pessoal, p. C-8. 


