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OGrupodeIntegraçãodosDefi-
cientes Visuais (Gidev) oferece
orientação para empresas na
contratação de portadores de
deficiênciavisual.Ogrupoman-
tém um banco de dados com
mais de400 profissionais cegos
ouportadoresdebaixavisão,ca-
pacitadosepreparadosparain-
gressar no mercado de traba-
lho. Também orienta os candi-
datos. Informações: ☎ (11)
6280-8729, www.gidev.com.br.

MESTRADOEDOUTORADO

Grupoorientapara
contrataçãodecegos

Segundo IBGE,
mulheresganham
menosquehomens

ATUALIZAÇÃO

Raçaegêneropesamnacarreira

Maria Carolina Abe

A máxima de que, no Brasil, o
ano só começa depois do carna-
val se confirma quando o assun-
to é recrutamento de novos ta-
lentos. Entre as empresas que
estão em busca de trainees, as
de consultoria e auditoria pu-
xam a fila, com pelo menos 720
vagas em todo o País.

A boa notícia é que, nessas
companhias, o cargo de trainee é
a porta de entrada para uma car-
reiraquepodese desenvolveraté
altos postos. “Do total de sócios
atuais, 92% começaram na em-
presa como trainees”, diz Cristi-
na Bonini, diretora de Recursos
Humanos da KPMG Brasil.

A KPMG aumentou em 50%
o número de vagas para trai-
nees em relação ao ano passado.
São 300 oportunidades nas
áreas de auditoria financeira e
contábil, auditoria de sistemas,
assessoria tributária e finanças
corporativas. Elas estão distri-
buídas entre São Paulo, Campi-
nas, São Carlos, Belo Horizonte,
Curitiba, Jaraguá do Sul (SC),
Porto Alegre, Rio de Janeiro,
Brasília e Manaus.

Durante o processo seletivo,
a empresa substituiu as tradi-
cionais dinâmicas de grupo por
treinamento intensivo de uma
semananaáreacontábilefinan-
ceira.Aofinaldocurso,oscandi-
datos que participarem dessa
etapa recebem certificado de
conclusão.

A PricewaterhouseCoo-

pers também tem 300 oportu-
nidadesem auditoria contábil,
consultoria e consultoria tri-
butária. Os selecionados irão
atuar em São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Minas Gerais, Bahia,
Campinas, Rio Grande do Sul,
Pernambuco e Distrito Fede-
ral.

Na BDO Trevisan, são 100
postos para as áreas de audito-
ria, tributos e gestão de riscos,
disponíveis em 16 cidades: São
Paulo, São José dos Campos,
Ribeirão Preto, Campinas, Rio
de Janeiro, Belém, Belo Hori-
zonte, Brasília, Campo Gran-
de,Curitiba,Florianópolis,For-
taleza, Goiânia, Porto Alegre,
Recife e Salvador.

A Terco Grant Thornton
busca60traineesparaasunida-
des de São Paulo e Salvador. Já
o Instituto de Desenvolvimento

Gerencial(INDG)abriuoportu-
nidades nos Estados de São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas
Gerais. O total de postos não foi
definido.

PERSPECTIVAS PARA 2006
No ramo de produtos para saú-
de, a Johnson & Johnson está
comdezvagasabertasparatrai-
nees na área comercial. Mas, ao
longo do ano, a companhia esti-
ma que deva abrir cerca de 100
oportunidadesparanovostalen-
tos, entre trainees e estagiários.

Para quem busca estágio,
as perspectivas também são
otimistas no grupo Santan-
der Banespa: estão previstas
mil vagas ao longo do ano –
500 na capital paulista, 300
no interior de São Paulo e
200 em outros Estados.

As oportunidades são pa-
ra estudantes do segundo ao
penúltimoanodeadministra-
ção, ciências contábeis e eco-
nomia, para atuar nas áreas
comercial e de atendimento
da rede de agências. ●

A Faculdade de Economia, Ad-
ministração e Contabilidade da
USP está com inscrições aber-
taspara20 vagasde mestradoe
20 de doutorado em Ciências
Contábeis(controladoriaecon-
tabilidade). A seleção inclui se-
teprovas, uma redaçãoe,no ca-
so do doutorado, um projeto de
pesquisa. Inscrições até 19/5 no
sitewww.anpad.org.br.Maisin-
formaçõesno site www.eac.fea.
usp.br/eac/pos.

9+

As perspectivas profissionais
para o mercado segurador se-
rão discutidas nesta terça-feira
(18/4),das10horasàs12h30,em
São Paulo, em palestra realiza-
dapelaFederaçãoNacionaldas
Empresas de Seguros Privados
e de Capitalização (Fenaseg).
Participa do evento o consultor
especializado em recrutamen-
to de executivos para o merca-
do de seguros, Ricardo Maia
vandeGraaf. Inscrições gratui-
tas.☎ (11) 3331-7666, deborah@
sindsegsp.org.br.
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● IBM (tecnologia da informação)
–450 vagas. Até 28/4. www.ibm.
com.br/estagio.

● Santander Banespa (banco) –
1.000 vagas ao longo do ano (500
na capital paulista, 300 no interior
de SãoPaulo e 200emoutros Es-
tados) nas áreas comercial e de
atendimento da rede de agências.
www.banespa.com.br ouwww.san-
tander.com.br, pelos links “traba-
lhe noBanespa/Santander”, “seja
nosso estagiário”, “redede agên-
cias” e “inscreva-se”.

USPabre inscrições
parapósemcontábeis

Palestra:perspectivas
nomercadosegurador

IGUALDADE EMERCADODE TRABALHO

INCLUSÃO

●●●Em geral, quantomais anos
de estudo se tem,maior o rendi-
mentomédio alcançado. Mas
essa afirmação cai por terra
quando se compara homens e
mulheres, comprovam números
divulgados nesta semana pelo
IBGE, na Síntese dos Indicado-
res Sociais, com dados de 2004.
Por exemplo, umamulher com
até quatro anos de estudo rece-
bia, por hora, cerca de 80,8%do
rendimento de um homem com
amesma escolaridade. A situa-
ção é pior para umamulher com
12 anos de estudo oumais: rece-
bia, por hora, 61,6% do rendi-
mentomasculino. ●

Mulher e negro são sub-representados em empresas, sobretudo no alto escalão; quadro é melhor para deficiente

VAGASDEESTÁGIO

COMPANHIASQUEESTÃORECRUTANDOTRAINEES

Auditorias e consultorias puxam a fila, commais de 760 oportunidades

Terciane Alves
Maria Carolina Abe

A valorização da mulher e da
pessoa com deficiência no mer-
cado de trabalho é forte, mas a
tendência de mudança para os
negros ainda é muito baixa. A
constatação é de Paulo Itaca-
rambi,diretorexecutivodoIns-
titutoEthosdeEmpresaseRes-
ponsabilidadeSocial,aocomen-
tar a última edição da pesquisa
Perfil Social, Racial e de Gênero
das 500 maiores Empresas do
Brasil eSuasAçõesAfirmativas.

O levantamento foi feito com
119 empresas do País e chega à
sua terceira edição (2001, 2003
e 2005). OEstado traz, em pri-
meira mão, uma prévia dos re-
sultados do estudo, que será
anunciado nesta terça-feira.

As estatísticas demonstram
que as empresas estão mais
atentas às políticas de justiça
na hora de contratar seus pro-
fissionais, dando ênfase a crité-
riossociais,de raçaede gênero.
Por exemplo, em cargos funcio-
nais – os mais baixos –, as orga-
nizações buscam abrir portas a
portadores de deficiência, mu-
lheres e negros.

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
De acordo com o estudo, o prin-
cipalavançopositivoéoaumen-
to da participação de pessoas
com deficiência nas compa-
nhias. Se em 2001 elas sequer
tocavam no assunto, em 2003
responderam ter 3,5% de suas
vagas funcionais ocupadas por
deficientes. No ano passado, o
percentual subiu para 13,6%.

Issopoderiasignificarumau-
mento do interesse das empre-
sas pelo problema, mas é preci-
solevaremconta anecessidade
de se adaptar à legislação: as
empresas com mais de 100 fun-
cionários são obrigadas por lei
(8.213/91) a preencher de 2% a
5% do quadro de funcionários
com deficientes.

“Estamospertodarepresen-
tatividade, já que os portadores
de deficiência representam
14,5% da população brasileira”,
observa o executivo do Institu-
to Ethos. Diferentemente da si-
tuação dos negros e das mulhe-
resnomercadodetrabalho,nes-
se caso não há o que os especia-

listas chamam de uma ‘sub-re-
presentação’ tão lamentável.

Em cargos de supervisão, o
percentualdeprofissionaispor-
tadores de deficiência passou
de1,6%, em 2003, para 4,7%, em
2005. O percentual é ínfimo nos
postos de gerência – despencou
de 3,7% para 0,4% – e permane-
ceu inalterado na alta direção –
com 1%. Cabe ressaltar que, dos
deficientes que ocupam cargos
executivos, dois terços têm
mais de 5 anos de empresa e um
terço, mais de 15 anos de casa.

A expansão da presença de
deficientes em cargos mais al-
tospermiteformularahipótese
dequeasempresasestariamco-
meçando a enfrentar um novo
desafio: o de estimular o desen-
volvimento de carreira aos por-
tadores de deficiência.

PRESENÇA FEMININA
Se é expressiva a abertura do
mercado de trabalho aos porta-
dores de deficiências, ela não
avança com a mesma agilidade
paranegrosemulheres.Osdois
grupos ainda sofrem, de forma
drástica, com o que os especia-
listas chamam de afunilamento
hierárquico:possuemmenosre-
presentantesquantomaisseso-
be na pirâmide de poder.

No caso das mulheres: elas
estão presentes em todos os ní-
veis hierárquicos considerados

no estudo, principalmente no
quadro funcional, com 32,6%.
Aindaassim,opercentualéme-
nor que a participação femini-
na na população brasileira
(51,3%), na população economi-
camente ativa (42,7%) e na po-
pulaçãoocupada(42,5%).Asub-
representação se torna mais
significativase levado emconta
que as mulheres possuem mais
escolaridade que os homens:
dos brasileiros com 11 anos ou
mais de estudo, 14,3% são mu-
lheres e 11,6% são homens.

Comparando os estudos de
2003e2005,constata-seumau-
mento expressivo da presença

feminina em cargos de gerên-
cia – de 18% para 31%. Por outro
lado, aumentou a distância en-
tre a gerência e a direção: em
2003, as mulheres eram 18% na
gerência e 9% em cargos execu-
tivos; em 2005, eram 31% na ge-
rência e 10,6% no executivo –
portanto, a proporção caiu de
metade para um terço.

O diretor executivo do
Ethos, Paulo Itacarambi, pon-
dera que aumentou a inclusão
demulheres,masnãoháevidên-
cias de sua ascensão dentro das
empresas. “Uma hipótese é que
elas sejam contratadas para o
segundo nível mais elevado.”

FATOR RACIAL
Na questão de raça, o porta-voz
doEthosécontundenteeobser-
va que, tanto no levantamento
de 2003 quanto no de 2005, o
negro encontra-se sub-repre-
sentado nas empresas, de for-
mageral,esuaparticipaçãopio-
raconformesesobenonívelhie-
rárquico.

Osnegrossão47%dapopula-
ção ocupada, 46% da população
economicamente ativa e che-
gam somente ao índice de
26,4% no quadro funcional das
empresas. No topo da escala,
amargam ínfimos 3,4%.

A evolução da presença dos
negros em cargos de direção
passou de 2,6% em 2001, para
1,8% em 2003 e depois para
3,4% em 2005. Tal oscilação,
no entanto, não permite con-
cluir que haja, como é desejá-
vel, uma tendência de cresci-
mento no alto escalão.

A mulher negra é ainda
maisdesfavorecida. Elarepre-
senta 8,2% das mulheres ge-
rentes e 4,4% das diretoras.
As mulheres brancas detêm
89% e 94% destes postos, res-
pectivamente.

Os realizadores do estudo
identificaram que muitas em-
presas não responderam as
questõesacercadaraçadosfun-
cionários,oquepodesugerirdi-
ficuldade em tratar do assunto.

Itacarambidefendeumposicio-
namento mais assertivo. “Os lí-
deres das companhias não de-
vem terreceio de discutir o per-
fil social, racial e de gênero das
organizações. Deviam fixá-los
em quadros de aviso”, aconse-
lha. “Não se deve ter medo de
priorizar ações de inclusão.”

ESTRATÉGIA PARA INCLUSÃO
Munido de números, estatísti-
cas e termos éticos, o executi-
vo do Ethos também reconhe-
ce que falar de eqüidade den-
tro das empresas é tocar em
questõesculturais e, por vezes,
espinhosas. “Muitas vezes a
empresa teme o preconceito
ao contrário, de que, ao inda-
gar a cor do funcionário possa
parecer preconceito.”

Para Itacarambi, a melhor
saídaparaconvencerasempre-
sasdequeessapolíticadeinclu-
são é correta é misturar o dis-
curso do lucro e da ética. Afi-
nal, em uma sociedade com
condiçõesmais igualitárias,ha-
verá mais consumidores e
mais giro econômico.“Ao dimi-
nuir o desequilíbrio social, ga-
nha-se a sustentabilidade do
próprio negócio. É um jeito de
buscar fazer mudanças e aten-
der aos próprios interesses.” ●

Na próxima semana, o Empre-
gos repercute dados da pesqui-
sa com especialistas.

Jovenstêm
quatronovos
centrosde
capacitação

APRENDIZADO

● KPMG (auditoria, tributação e
assessoria) – 300 vagas em 10
cidades. Até 10/6. www.kpmg.
com.br.

● PricewaterhouseCoopers (au-
ditoria, assessoria tributária e de
gestão empresarial) – 300 vagas
em8cidades.www.pwc.com/re-
crutamentobrasil.

● BDOTrevisan (auditoria, tribu-
tação e gestão de riscos) – 100
vagas em 16 cidades. Até 31/5.
www.bdotrevisan.com.br.

● Terco Grant Thornton (audito-
ria e consultoria) – 60 vagas em
SãoPaulo (cv@tercogt.com.br) e
Salvador (cvne@tercogt.com.br).
Até 28/4.

● Yamana (mineração de ouro) –
12 vagas emGoiás,MatoGrosso
eBahia, para formados emenge-
nharia, geologia, administração e
economia. Até 7/5. www.ciadeta-
lentos.com.br/yamana.

● Ericsson (tecnologia) – 10 va-
gas.www.ericsson.com.br.

● Johnson & Johnson (produtos
para saúde) – 10 vagas na área
comercial. Até hoje (16/4). www.
ciadetalentos.com.br.

● INDG (consultoria emgestão
empresarial) – Até 1/5. www.
indg.com.br.

● Gelre (recrutamento e seleção)
– gerentes comerciais trainees
para varejo em todo o País. En-
viar currículo para selecao@gelre.
com.br, colocando “gerente co-
mercial trainee” no assunto.

Empresasabremtemporada
debuscaanovos talentos

TRAINEE E ESTÁGIO

RARO–Ex-secretáriadeCulturaClaudiaCostin:mulhernoaltoescalão

HÉLVIO ROMERO/AE- 09/05/2005

Jovens em busca de aprimo-
ramento e complementação
de ensino antes de ingressar
no mercado de trabalho pas-
sam a contar, a partir desta
semana, com quatro centros
de capacitação – dois em São
Paulo (Santo Amaro e Cen-
tro), um em Osasco e outro
em Campinas. A iniciativa é
da Central de Estágios Gel-
re, agência de recrutamen-
to, com o Grupo Elipsi, de re-
cursos humanos.

PROGRAMAÇÃO
A programação começa na
unidade de Santo Amaro,
com um evento sobre “Rela-
ções humanas no trabalho”,
naterça-feira(18/4),às13ho-
ras. Na quarta-feira (19/4),
às14horas,serádiscutida“A
arte dos relacionamentos”.
Na quinta-feira (20/4), tam-
bém às 14 horas, o tema será
“Transformando habilida-
desecompetênciasemferra-
mentas de trabalho”.

A unidade do Centro, em
São Paulo, terá palestras so-
bre “Relações humanas no
trabalho” (24/4, às 13 horas),
“Comunicação sem limites”
(26/4, às 14 horas) e “Admi-
nistração do tempo” (28/4,
às 14 horas).

O tema “Aprenda a lidar
comsuasemoçõesnomerca-
do de trabalho” será debati-
do em Osasco (25/4, às 14 ho-
ras) e em Campinas (27/4, às
14 horas). ● Santo Amaro ☎ (11)

5686-5099. Centro ☎ (11) 3351-3844.

Osasco ☎ (11) 3681-6069. Campinas
☎ (19) 3231-6311.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 abr. 2006. Empregos. p. Ce2.




