
Por Paulo Jebaili

Aqui se planta,
aqui se colhe
Empresas investem em programas de estágios
e de trainees na busca de futuros líderes

Preste a completar dez anos
de Natura, Luciana Villa

Nova inicia um novo ciclo em sua
carreira, assumindo a gestão da re-
cém-criada área de tecnologia e redes
externas. Ela terá, entre outras incum-
bências, de estabelecer parcerias com
fornecedores e universidades. Ao fa-
zer a ponte com o meio acadêmico,
Luciana percorre, agora, o sentido in-
verso do caminho que a levou para a
empresa. Em 1995, ela fazia o curso
de farmácia e bioquímica na USE,
quando soube do programa de trainees
da Natura. Na época, participava de
outros processos de seleção, mas a
perspectiva de trabalhar na indústria
de cosméticos era a que mais corres-
pondia às suas aspirações. "Eu queria
me desenvolver na área técnica, como
pesquisadora, mas também adquirir
conhecimentos relacionados à gestão
de uma empresa", conta.

Quando colocou o telefone no
gancho após receber a notícia de que
havia sido aprovada, sentiu um mis-
to de alívio e de intensa alegria. "Foi
uma festa, porque a relação candida-

to/vaga era maior do
que a do próprio ves-
tibular", relembra.
Luciana havia passa-
do por seis fases: tria-
gem de currículo, pro-
vas de português e in-
glês, entrevista em in-
glês, duas dinâmicas
de grupo e entrevista
com o gerente da área.
Ela considera que
uma das razões para o
triunfo foi ter manti-
do o controle emocio-
nal durante os testes. "Estava tran-
qüila. Eu me identificava com a filo-
sofia da empresa e fui eu mesma du-
rante o processo de seleção."

A primeira etapa de inserção foi
na área de vendas, onde cumpriu to-
dos os rituais de uma consultora.
"Serviu para entender o processo de
vendas e a relação com o consumi-
dor." Depois, passou pelas áreas de
administração, de inovação e indus-
trial. Ao final de um ano e meio de
programa, havia enriquecido seu

cabedal de conheci-
mentos. "Durante esse
período, você partici-
pa de cursos, exposi-
ções, amplia a visão
de negócios e faz uma
série de contatos inte-
ressantes. Você chega
com uma visão privi-
legiada e um espírito
transformador muito
forte", conta.

Luciana foi alocada
na área de pesquisa e
desenvolvimento de

produtos, que anos mais tarde pas-
saria a gerenciar. Recentemente, tor-
nou-se gestora de tecnologia e re-
des externas, uma área que atende a
um objetivo estratégico da empre-
sa. Esse crescimento, na opinião de
Luciana, tem como base o compar-
tilhamento com os valores e as cren-
ças da companhia. "Não creio que
valha a pena escolher uma empresa
apenas visando ao ganho financei-
ro. Isso depois de um tempo deixa
de valer a pena."
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O caso de Luciana ilustra o resulta-
do de um esforço das empresas em
busca de profissionais que no futuro
possam ocupar posições-chave e con-
tribuir para o sucesso dos negócios. "A
Natura tem uma cultura muito forte de
desenvolver e aproveitar talentos", ob-
serva Andréa Vernacci, gerente de pla-
nejamento e desenvolvimento de RH.

Trata-se, segundo ela, de um inves-
timento feito a partir do planejamen-
to estratégico. "O objetivo é que, em
um período de dez anos, tenhamos
pessoas preparadas para ocupar car-
gos de gerente-geral ou de diretor."
Andréa explica que as vagas são aber-
tas levando em consideração fatores
como a criação de operações e o ní-
vel de crescimento da empresa no
mercado brasileiro e no exterior.

Comportamento
A empresa estima receber este

ano 27 mil inscrições para 40 va-
gas de trainee e 17 mil nas 72 va-
gas de estágio. Para passar nesse
estreito funil, os aspectos compor-
tamentais são decisivos. "A orga-
nização busca pessoas que tenham
um alinhamento com suas crenças
e seus valores", diz Andréa. E dá
um exemplo: "A empresa acredita
que é possível fazer um mundo me-
lhor na sustentabilidade dos negócios.
É essencial que a pessoa tenha uma
preocupação legítima com o outro,
que saiba se colocar no lugar dele."
Os aspectos práticos também são ava-
liados. "Verificamos se a pessoa é vol-
tada para o resultado e se tem capaci-
dade empreendedora para ser um fu-
turo líder." Andréa relata que a maior
barreira nas competências técnicas
tem sido a do idioma.



Nos últimos dez anos, de acordo
com a gerente, a taxa média de re-
tenção de ex-trainees é de 51%. "As
pessoas saem geralmente porque re-
cebem uma proposta salarial maior
ou de um cargo mais alto. Como al-
guns têm pressa em ascender, ocor-
rem as perdas. Mas, se considerar-
mos que um trainee entra na empre-
sa aos 22 anos, em média, e que aos
32 poderá ser diretor, parece bastan-
te razoável", analisa.

No Unibanco, são aguardados para
este ano cerca de 35 mil candidatos
para 50 vagas de trainee. Segundo a
superintendente de recrutamento e
seleção e educação corporativa,
Beatriz Schmidt, os programas de es-
tágio e de trainee são formas de atrair
profissionais com o perfil desejado
pela instituição. "Por ser uma empre-
sa de serviços, as pessoas fazem toda
a diferença. Por isso, é fundamental
que estejam alinhadas com a visão e
com a estratégia da organização e que
sejam preparadas e desenvolvidas na
cultura da organização."

Os critérios de seleção baseiam-
se em competências, entre as quais
estão foco no resultado, no auto-
aprendizado e na capacidade de tra-
balhar em equipe. O corte maior do
processo ocorre nas provas on-line
de conhecimentos gerais e de inglês,
que correspondem à segunda etapa,
que sucede à triagem dos currícu-

los. Em seguida, acontecem as di-
nâmicas e as entrevistas. No ano
seguinte à seleção, os aprovados co-
nhecem todas as áreas do banco e
passam por treinamentos técnicos e
comportamentais. Beatriz relata
que, nos últimos cinco anos, o índi-
ce de retenção de profissionais que
passaram pelo processo de trainee
fica em torno de 80%.

Um dos programas mais concor-
ridos do mercado é o da Unilever,
que este ano obteve 15 mil inscri-
ções para as 163 vagas de estágio e
23 mil candidatos às 30 vagas para
trainees. O programa de trainees é
global e existe há 41 anos. "O obje-
tivo é identificar, trazer e desenvol-
ver pessoas que possam no futuro
ocupar posições de gerência e dire-
toria", conta Paula Giannetti, geren-
te de desenvolvimento de talentos.
Já o programa de estágio foi estru-
turado há quatro anos. "Até então, o
estágio era para complementação
acadêmica ou quando havia neces-
sidade de contratação."

ABERTURA DE PORTAS PARA ESTAGIÁRIOS

Houve uma mudança conceituai e

cultural na forma como as empresas

vêem os programas de estágio, sobre-

tudo nos últimos seis anos. A obser-

vação é de Leyla Nascimento, superin-

tendente executiva da unidade cario-

ca do Centro de Integração Escola

Empresa (CIEE-RJ) e presidente da

ABRH-RJ. "Antigamente, os progra-

mas de estágios mais estruturados

eram restritos às multinacionais. De

uns anos para cá, no entanto, as em-

presas têm se conscientizado da im-

portância desses programas como for-

ma de absorção de talentos", atesta.

Segundo Leyla, o estágio pode ser

uma forma de valorização da marca

junto à comunidade e uma oportuni-

dade de captação de novos tipos de

profissionais. Ela observa que, com

acentuação dos efeitos da globa-
lização, as empresas se vêem desafia-

das por necessidades impostas por

novos modelos de gestão. "Hoje, por

exemplo, um gestor tem de gerenciar

pessoas em diferentes pontos geográ-

ficos, daí a necessidade de uma nova

competência. E essa juventude é aber-

ta às novas tecnologias e transita com

facilidade no mundo virtual."

Há, entretanto, algumas barreiras

que precisam ser superadas, na visão

de Leyla: "O estudante sabe que preci-

sa ter cultura geral, flexibilidade, auto-

desenvolvimento. A dificuldade é de

como ter acesso a isso. Algumas com-

petências estão aquém do que as em-

presas necessitam." Um dos pontos

negativos que mais chamam a aten-

ção de Leyla é a falta do hábito da

leitura. "Como ele vai ler e interpre-

tar cenários? Em termos de capacida-

de de expressão, ele vai precisar re-

digir e-mails e processos internos.

Mesmo em dinâmicas de grupo, como

ele vai se colocar diante de uma situa-

ção se tiver dificuldade de expres-

são?", questiona.
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Só em recrutamento e seleção nos
dois programas, a empresa investe
cerca de l milhão de reais por ano.
Segundo Paula, existem duas evidên-
cias do retomo: "Esse investimento
tem valido a pena, prova disso é o
tempo que já existe. Um grande nú-
mero de nossos líderes vieram do
programa de trainees. Inclusive nos-
so atual presidente, Vinicius Prianti,
é um ex-trainee. Com relação aos es-
tagiários, hoje é um de nossos prin-
cipais canais de contratação para va-
gas de coordenadores e analistas."

O programa de trainees dura três
anos, período em que a empresa re-
gistra 100% de retenção. As perdas,
observa Paula, começam a ocorrer
depois de sete anos, quando os pro-
fissionais estão com experiência de
gestão e passam a receber propostas
de outras empresas. No programa de
estágio, a empresa tem contratado em
média 70% dos participantes.

Na Rhodia, apenas o programa de
estágios é aberto às inscrições exter-
nas. O de trainees funciona como se

Com uma média de 120 mil estagiá-

rios ativos por mês e 16 mil novos con-

tratos mensais no sistema nacional do

CIEE, Leyla observa que é expressiva a

adesão de pequenas e médias empre-

sas aos programas de estágio. E o por-

te menor do contratante não significa

necessariamente um aprendizado com

menos oportunidades. "Em empresas

menores, fica mais fácil para o estagiá-

rio ter a visão do todo, maior acesso

às formas de comercialização, de ges-

tão de RH, de relacionamento com os

clientes. Pode ser uma oportunidade

bastante interessante, sobretudo se

ele tiver uma veia empreendedora."

fosse uma seqüência do estágio. Os
empregados também podem se can-
didatar. "São pessoas que já estão
inseridas na cultura da organização.
E se querem ficar é porque gostam da
empresa", explica Edmar Pedrosa,
gerente de planejamento e desenvol-
vimento de RH para América Lati-
na. Além da preparação de futuros su-
cessores para posições de gerencia-
mento, os programas também formam
backups para cargos técnicos que exi-
gem alta performance.

Pedrosa explica que o primeiro
corte na seleção dos candidatos já
acontece na primeira etapa, quando
um filtro eletrônico cruza os dados
dos currículos com as necessidades
da empresa. Nas fases seguintes, o
candidato passa por uma prova de in-
glês e participa de palestras, dinâmi-
cas e entrevistas. Pedrosa diz que são
as competências comportamentais
que definem a seleção do candidato.
"Avaliamos aspectos como iniciati-
va, orientação para resultado, orien-



GESTÃO

tação para o cliente, flexibilidade.
Isso é o que faz a diferença."

Pedrosa relata que a empresa inves-
te cerca de 200 mil reais por ano com
seleção e treinamento dos estagiários
e trainees. De 2001 a 2005, 60% dos
que foram trainees permanecem na
organização. Pedrosa estima que,
atualmente, do grupo de gerentes de
primeira linha metade passou pelos
programas de estágio ou de trainee.

Mas o executivo considera que a
retenção também depende da contri-
buição dos gestores. "Por vezes, as
empresas fazem um grande processo
de seleção, mas não dão a devida aten-
ção ao desenvolvimento da carreira. Os
gestores podem ajudar na retenção por
meio da orientação de carreira, identi-
ficando necessidades e avaliando as
possibilidades de crescimento."

A PRIMEIRA IMPRESSÃO QUE FICA
No que se refere ao trato com

estagiários, a atuação de RH tem sido

mais operacional do que estratégi-

ca. É o que mostra pesquisa realiza-

da pelas consultorias Cia de Talen-

tos e Lab SSJ, com 6.756 universitá-

rios. Nas respostas dos 5.428 estu-

dantes que já tiveram uma expe-

riência de estágio, a percepção do

papel de RH foi em relação ao pro-

cesso de recrutamento e seleção e nas

questões salariais (observe a tabela abai-

xo). "A maioria dos que já estagiaram

viu o RH na hora do recrutamento e na

assinatura do contrato, ou seja, na par-

te operacional. A atuação não acompa-

nha a integração do estagiário. E se o

trabalho não é visto é porque não é fei-

to adequadamente", analisa Sofia

Esteves, sócia da Cia de Talentos.

O maior problema decorrente

dessa falta de acompanhamento, se-

gundo Sofia, é a dificuldade de re-

tenção. "Sem ter orientação ou

feedback, o jovem se sente perdido

e dificilmente vai permanecer na em-

presa." Ela ressalva que essa situa-

ção decorre muitas vezes da falta de

tempo e do fato de as estruturas de

RH estarem extremamente enxutas.

Para ela, são duas as condições

que diferenciam esses programas:

"Acompanhamento do RH e dos

gestores como tutores e o compro-

metimento dos líderes que, muitas

vezes, reconhecem a importância

dos programas, mas não se envol-

vem na sua implementação."

Fonte: Cia de Talentos e LabSSJ
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