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Empresas investem em programas de trainees e acabam contratando a maioria
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0 que há de tão atraente no
programa de trainees do
banco Santander Banespa —
além do salário de R$ 3,5 mil
— para que a instituição re-
ceba 14,5 mil currículos por
ano? Que plano de carreira e

benefícios da consultoria Pricewaterhouse-
Coopers faz sonhar seis mil candidatos? Ta-
manha procura por um número de vagas
que fica em torno de 40 é um indicativo de
que esse tipo de contrato, que envolve trei-
namento, se tornou uma importante porta
de entrada no mercado de trabalho.

O investimento das companhias mostra
que a intenção é formar novos talentos. Sob
medida. No entanto, o jovem profissional
precisa estar atento à escolha do programa a
que vai se candidatar: vale certificar-se, se a
empresa cumpre a legislação específica para
trainees, que, determina, por exemplo, que
eles sejam contratados temporariamente.

Inscrições abertas
em grandes empresas
• Segundo Neli Barbosa, gerente de Recruta-
mento e Seleção da empresa de consultoria
Manager—no ano passado, ela coordenou se-
te processos de seleção para grandes empre-
sas, que tiveram em média três mil candidatos
— foi-se o tempo em que estes profissionais
eram vistos como mão-de-obra barata.

— Algumas poucas empresas ainda têm
essa visão da exploração. Por isso, é sempre
bom fazer perguntas sobre o que a empresa
oferece. No geral, elas querem encontrar
profissionais sem vícios. Se, antes, busca-
vam planejamento, organização e raciocínio,
hoje querem dinamismo, pró-atividade e co-
ragem. E muitos dos que já consolidaram a
carreira não têm mais esse fôlego — justifica

Em busca de uma vaga

ESTAGIÁRIOS DA CÂMARA Brasil-Alemanha: jovens disputam entre si uma viagem a Frankfurt

Neli, afirmando que o aproveitamento dos
trainees chega a 90%. — E muito investimen-
to de tempo e dinheiro para desperdiçar.

Além da PricewaterhouseCoopers e do
Santander Banespa, empresas como BDO
Trevisan, Lojas Americanas e C&A estão
com vagas abertas. Vale do Rio Doce, Light e
o Instituto de Desenvolvimento Gerencial
(INDG) entraram em fase de seleção.

Raphael Perrota, que estuda à noite — es-
tá no último ano de administração da UFRJ
— começou há duas semanas como trainee
na PricewaterhouseCoopers.

— E eu já aprendi muita coisa sobre con-
tabilidade — diz ele.

Outra função que tem recebido a atenção
das empresas é a de estagiário. É o que ocor-
re, por exemplo, no escritório da Câmara de

Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio.
Lá, os universitários são responsáveis pela
captação de associados, com a ajuda de um
tutor. Entre as atividades, entrevistas com di-
retores de grandes empresas, o que colabora
para a formação de uma consistente rede de
contatos. Há uma competição anual entre as
representações da câmara em São Paulo, Be-
lo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro e
Buenos Aires para ver quem associa mais
empresas. O esforço rende um período de
três meses em Frankfurt, Alemanha.

Estudante de Marketing da ESPM, Fernan-
da Gonçalves é estagiária da Câmara:

— Estudo à noite e tenho contrato de qua-
tro horas — diz, referindo-se à carga horária
estabelecida para estagiários (a de trainees é
de oito horas diárias).

• SANTANDER BANESPA: As inscrições
para 40 vagas em São Paulo serão aber-
tas em junho. São oito áreas de atuação,
entre administração, economia, ciên-
cias contábeis e informática. Todas es-
tratégicas. E, sendo assim, o salário é de
R$ 3,5 mil. Inscrições: www.santan-
der.com.br ou www.banespa.com.br.

• BDO TREVISAN: A empresa estará
com inscrições abertas até dia 31. Há
cem vagas, em 16 escritórios no país. Pa-
ra participar, é preciso ser estudante, a
partir do segundo ano, ou recém-forma-
do em ciências contábeis, administra-
ção, economia, direito, relações interna-
cionais, engenharia, ciências da compu-
tação, análise de sistemas e TI. Inscri-
ções: www.bdotrevisan.com.br.

• PRICEWATERHOUSECOOPERS: A
empresa aceita inscrições para trainee o
ano todo. São chamados 40 para o escri-
tório do Rio. O site é o www.pwc.com/re-
crutamentobrasil. Salário: R$ 1,1 mil. A
empresa pode pagar a faculdade e o
aperfeiçoamento em inglês. Podem par-
ticipar estudantes a partir do segundo
ano ou formados há dois.

• LOJAS AMERICANAS: As inscrições
terminam hoje. Podem participar candi-
datos de cinco cursos, com até dois anos
de formado. Os salários e as vagas não
foram divulgados. Outras informações:
www.americanas.com.br/vagas.

• C&A: Terminam hoje as inscrições, a
serem feitas no www.cea.com.br. O salá-
rio não é divulgado. São 30 vagas no Rio.
Há oportunidades em nove carreiras.
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Processos de seleção são bem rigorosos
Grande número de interessados faz empresas criarem várias fases eliminatórias. Atenção à dinâmica de grupo

Com tantos interessados, o
processo de seleção de traine-
es organizado pelas empresas
naturalmente se torna rigoro-
so. Na PricewaterhouseCoo-
pers, por exemplo, ele é divi-
dido em três fases. A primeira
consiste em provas de conhe-
cimentos gerais, inglês, portu-
guês, raciocínio lógico e mate-
mática. Em seguida, são orga-
nizadas dinâmicas de grupo
que incluem atividades como
oratória. É sugerido que o can-
didato escolha um tema livre e
não se prenda a questões do
campo do trabalho em que
pretende atuar.

Análise da caligrafia e do
conteúdo da redação

Segundo o responsável pelo
RH da empresa, Patrício Ro-
che, além de perceber como o
candidato se expressa, a ban-
ca examinadora presta aten-
ção na criatividade e nos inte-
resses de cada candidato, ou
seja, sobre que assunto falam
e com quem convivem:

— As palestras mais interes-

santes, feitas em outros proces-
sos seletivos, foram sobre via-
gens e esportes radicais. Houve
um candidato que falou sobre
montanhismo. E muito cedo pa-
ra que tentem impressionar
com conhecimento técnico.

A terceira fase é curiosa: en-
volve entrevistas com gesto-
res e um teste grafológico.

Além das características da
personalidade observadas a
partir da letra, o conteúdo da
redação é avaliado. De modo
geral, o que interessa, segun-
do Roche, é a vontade de tra-
balhar em equipe.

— Encontrar esta qualidade
sempre foi prioridade nos nos-
sos 90 anos de Brasil — diz

ele, que está há 17 anos na
consultoria e começou tam-
bém como trainee.

Já no Santander Banespa, a
primeira fase da seleção dos
candidatos é feita online, atra-
vés do site. Os escolhidos pas-
sam por entrevistas com res-
ponsáveis pelas áreas de atua-
ção, no escritório central, em

São Paulo. Segundo a gerente-
geral de RH do banco, Fátima
Barreiras, a intenção do pro-
grama é dar uma visão de mer-
cado aos jovens profissionais:

— As atividades teóricas e
práticas são feitas por um ano.

Além de promover progra-
mas de trainee, algumas empre-
sas também investem no de-

Diferenças entre trainees e estagiários
• CONTRATO DE TRABALHO: O trainee
assina contrato temporário de seis me-
ses a um ano. A Consolidação das Leis
do Trabalho (CLT) lhe garante os bene-
fícios e direitos dos outros funcionários
da empresa: recebe FGTS, multa resci-
sória e tem direito a plano de saúde, por
exemplo. O estagiário não é contratado
como funcionário.

• JORNADA DE TRABALHO: O funcioná-
rio que exerce o cargo de trainee cum-
pre uma jornada de trabalho de oito ho-
ras diárias. No estágio, esse período fi-
ca entre quatro e seis horas.

• UNIVERSIDADE: Como o estagiário, o
trainee não precisa ser formado. Se ain-
da for estudante, ele terá apenas a fun-
ção de acompanhar os processos e en-
tender as tomadas de decisão da em-
presa. Não poderá assinar laudos, rela-
tórios ou termos de responsabilidade. E
passará por treinamento.

• PLANO DE CARREIRA: Como já é um
funcionário, o trainee tem possibilidade
de acompanhar o plano de carreira da
empresa. Ao fim do período combina-
do, seu contrato poderá ser efetivado e
ele assumirá o cargo superior.

• VANTAGENS: A gerente de recrutamen-
to da Manager, Neli Barbosa, que orga-
niza seleções do gênero, explica que o
profissional recém-formado que passa
por um programa de trainee ganha jogo-
de-cintura para resolver problemas no
trabalho. Segundo ela, num recrutamen-
to, é perceptível a diferença em relação a
quem não passou por esta experiência.

• CUIDADOS: Neli aconselha os candi-
datos a perguntarem qual o plano de
carreira da empresa e o que ela espera
do funcionário. Outra idéia é procurar
opiniões de pessoas que trabalhem lá.

senvolvimento de estagiários. É
o caso da operadora de telefo-
nia celular TIM, por exemplo,
que está com inscrições aber-
tas para uma seleção que vai
preencher 300 vagas de estágio
até 31 de dezembro, em todo o
país. A remuneração varia de
acordo com o Estado. A seleção
será feita até o fim do ano, con-
forme o surgimento de vagas.

Curiosidade e maturidade
emocional são importantes
A gerente de Treinamento e

Desenvolvimento da empresa,
Maria Antonietta Russo, conta
que são observadas caracterís-
ticas como curiosidade, lide-
rança, conhecimento geral e
maturidade emocional:

— Estamos lidando com
pessoas muito jovens que tal-
vez nem saibam direito em
que área querem atuar. Por is-
so, a empresa tem cuidado de
não envolvê-los numa expe-
riência profissional profunda,
numa só área. Fazemos, por-
tanto, com que conheçam um
pouco de todos os setores. •

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 maio 2006, Boa Chance, p. 1-3.




