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tREINAMENtO & DESENvOLvIMENtO

Por Anna Gabriela Araujo 

Coincidindo com o período em que muitas empresas  
dão início à seleção de talentos para preencher as vagas  
de seus programas de trainees, a Revista da ESPM  
foi a campo pesquisar o que há de novo no universo da 
educação continuada. Durante um mês, entrevistamos  
20 profissionais da área de recursos humanos das maiores 
empresas do Brasil, como Ambev, Nestlé, Odebrecht e 
Gerdau. E descobrimos um oceano de oportunidades  
para você alavancar a sua carreira dentro e fora do país!

Aberta a 
temporada 
de caça aos 
trainees!
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De acordo com a pesquisa Retratos do Treinamento no Bra-
sil, desenvolvida anualmente pela ABTD, tal crescimento 
está diretamente relacionado a três fatores: os novos desa-
fios gerados pela presença de quatro gerações de profissio-
nais convivendo em um mesmo ambiente empresarial; a 
tentativa de minimizar o “gap” de talentos existente no 
Brasil; e o desenvolvimento de novos mecanismos e sis-
temas tecnológicos para compartilhar o conhecimento. 
“O segmento está passando por uma grande reestrutura-
ção, com empresas investindo mais e melhor as verbas 
destinadas à gestão do conhecimento”, comenta Slivnik.

Dados do último levantamento feito com 272 empresas 
dos mais diversos setores indicam que o mercado brasi-
leiro registra uma média anual de 45 horas de treinamento 
por ano, ante as 39 horas apresentadas em 2005. Nesse 
cenário, as organizações investem em média R$ 4.273, 
ou US$ 2,1 mil, em cada um de seus treinandos. Há sete 
anos, esse valor correspondia a R$ 1.272 ou US$ 530. Hoje, 
a cada cinco empresas, quatro colocam o tema “desen-
volvimento de lideranças” como prioritário. Daí o fato de 
grande parte das companhias direcionar seu foco para os 
programas de trainees, que têm como função principal a 
formação de líderes nas mais diversas áreas. 

Ao analisar o desenvolvimento do setor nos últimos 
anos, Slivnik afirma que agora as empresas procuram 
otimizar suas verbas de treinamento por meio de pro-
gramas integrados de educação continuada, de critérios 
mais rígidos de avaliação e de ampliação das universida-
des corporativas. O levantamento da ABTD aponta que, 
atualmente, 8% das empresas possuem uma universidade 
corporativa, percentual que sobe para 23% nas compa-
nhias com mais de 50 mil funcionários.
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N este ano, as 500 maiores empresas do Brasil deverão investir, aproximada-
mente, R$ 10 bilhões em educação continuada, segundo estimativas. “Atual-
mente, as grandes organizações investem em média 1% do faturamento em 
treinamento e desenvolvimento de seus funcionários. Mas a variação é muito 

grande no setor”, avalia Alexandre Slivnik, presidente da Associação Brasileira de Treina-
mento e Desenvolvimento (ABTD). É difícil chegar a um denominador comum, uma vez que 
há empresas que investem desde R$ 5 milhões na área, como é o caso da Editora Abril, até  
R$ 130 milhões, como acontece no Bradesco. “O que sabemos é que esse tipo de investi-
mento costuma ser ampliado em momentos de crise. Em 2013, o segmento deverá regis-
trar um aumento de 15% no faturamento”, prevê o executivo. 

maíra habimorad, vice-presidente da Cia de talentos: 
”vivemos na era da informação, na qual o que faz  
a diferença não é só o conhecimento, mas o que  
as pessoas fazem com ele”
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Maíra Habimorad, vice-presidente da Cia de Talentos, 
nota os reflexos dessa mudança no dia a dia do seu negó-
cio. À frente de uma das principais consultorias especia-
lizadas no recrutamento e na seleção de profissionais do 
Brasil, ela afirma que os programas de trainee ganharam 
muita força nesse mercado.  “Isso reflete o movimento das 
empresas para criar uma linha de sucessão, uma estru-
tura de liderança. Vivemos na era da informação, na qual 
o que faz a diferença não é só o conhecimento, mas tam-
bém o que as pessoas fazem com ele.”

A executiva lembra que há sete anos os processos sele-
tivos para vagas de trainees e estagiários olhavam ape-
nas critérios objetivos, como formação e domínio de uma 
segunda língua. “Agora, a seleção está mais criteriosa e o 
que pesa mais são o perfil comportamental, os valores, 
a cultura e a bagagem que o candidato possui e que vão 
ajudá-lo a construir sua carreira dentro da empresa, no 
médio e longo prazos”, compara Maíra, que no ano pas-
sado desenvolveu 92 programas em grandes empresas, 
com a oferta de cinco mil vagas para os postos de trainee 
e estagiário. “Neste ano, por conta da demanda aquecida, 
vamos apresentar um crescimento de 20% nos negócios.”

Sob nova organização
Essa reformulação nos programas de trainees e estágios 
das empresas no Brasil também aparece em uma pesquisa 
que a Cia de Talentos irá apresentar ao mercado em breve. 
A versão 2013 do levantamento “Empresa dos sonhos dos 

jovens” mostra que essa reestruturação está fincada em 
dois pilares: unificação dos programas para permitir a 
otimização dos investimentos e uma nova postura das 
empresas em relação ao comportamento dos jovens da 
geração Y. “Em nossa pesquisa, o público que está ingres-
sando agora no mercado de trabalho deixa claro que as 
empresas precisam ter certa coerência entre o discurso 
e a prática. O problema é que muitas companhias ainda 
estão distante de cumprir essa exigência”, avalia Maíra. 

Além de exigir mais reciprocidade, o jovem — que passa 
cada vez mais tempo conectado, principalmente, via 
mobile — tem pressa em trilhar uma trajetória de sucesso 
no mundo empresarial. O cenário também é apontado no 
levantamento da ABTD que mostra como o ambiente de 
aprendizagem está mudando com a mesma velocidade com 
que se modificam as formas de comunicação na sociedade. 
Um exemplo disso são os mais de 1 bilhão de usuários que 
o Facebook tem no mundo. Destes, cerca de 700 milhões 
acessam a mídia social via celular. Assim, para acompanhar 
esse novo profissional, os modelos de treinamento estão 
adotando cada vez mais a tendência de integração entre 
várias mídias e formas de abordagem, visando desenvolver 
pessoas de diferentes gerações. O uso da tecnologia móvel 
(mobile learning), por exemplo, aparece como o modelo 
escolhido para aumentar e inovar a oferta de programas 
de desenvolvimento em 25% das empresas pesquisadas no 
levantamento da ABTD. Já o método presencial clássico é 
utilizado por 24% das empresas como único processo válido 

treinamento e Desenvolvimento 2013 2005

horas de treinamento que um profissional recebe por ano 45 horas 39 horas

valor médio investido anualmente em cada um dos profissionais em treinamento R$ 4.273 (US$ 2,1 mil) R$ 1.272 (US$ 530)

Gastos de treinamento em relação à folha de pagamento da empresa  
(incluindo encargos sociais)

3,6% do valor total  
da folha de pagamento

2,7% do valor total  
da folha de pagamento

Média de colaboradores treinados por empresa
84% dos funcionários 

participaram de programas 
formais de treinamento e 

desenvolvimento

68,2% dos funcionários 
participaram de programas 
formais de treinamento e 

desenvolvimento

Remuneração mensal dos funcionários que recebem treinamento na empresa R$ 5.227 R$ 1.907

qUADRO 1 | a evolução Da eDucação continuaDa
Veja a evolução do segmento de treinamento e desenvolvimento das empresas brasileiras de 2005 a 2013

fonte: Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD)
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de treinamento. Em 53% das organizações, os projetos utili-
zam recursos diversificados, que misturam cursos presen-
ciais com e-learning e mobile learning. “Hoje, as empresas 
reúnem quatro gerações de profissionais, que juntos apren-
dem por meio de formatos de treinamento híbridos. Esse 
cenário deve incentivar o surgimento de novos modelos de 
aprendizagem, cada vez mais criativos e com estratégias 
de comunicação diferenciadas”, observa Slivnik.

Outro incentivo para a reformulação dos programas 
empresariais de educação continuada foi a nova lei do 
estágio, que alterou a carga horária para seis horas diárias 
e estabeleceu benefícios, direitos e deveres de empresas, 
estagiários e instituições de ensino no país. “Em muitas 
empresas, o trainee ainda costuma ser supervalorizado, 
enquanto o estagiário não tem nenhum plano de carreira. 
Agora, as empresas começam a enxergar que esses dois 
públicos são igualmente importantes para a organização”, 
afirma Maíra. “E como precisam otimizar seus investimen-
tos, muitas acabam centralizando o processo de organi-
zação desses programas em uma única área.”

Segundo ela, a forma como as empresas tratam seus trai-
nees e estagiários tem reflexo direto na pesquisa Empresa 
dos Sonhos dos Jovens. Desenvolvido anualmente, o estudo 
da Cia de Talentos tem por objetivo entender e acompa-
nhar os desejos e comportamentos de universitários e 
recém-formados, com idade entre 17 e 26 anos, em rela-
ção ao mercado de trabalho e ao ambiente corporativo.

No ano passado, a Petrobras foi a eleita como empresa 
dos sonhos dos jovens brasileiros, seguida por Google, Vale, 
Itaú e Nestlé. Neste ano, as quatro primeiras posições per-
maneceram praticamente inalteradas, com Itaú assumindo 
a terceira colocação, no lugar da Vale (veja ranking ao lado).

Maíra explica que nos primeiros anos d a pesquisa, o 
que contava mais para a escolha da empresa dos sonhos 
eram os salários e benefícios oferecidos. Agora, a opção 
está mais ligada ao desenvolvimento profissional que a 
empresa proporciona a seus funcionários. “Nos últimos 
anos, registramos uma presença maior das empresas 
brasileiras no ranking. A Ambev, por exemplo, passou a 
constar entre as dez mais desejadas a partir de 2011. Já a 
Odebrecht entrou no ano passado e continua neste ano”, 
lembra a vice-presidente da Cia de Talentos, ressaltando 
que tal desempenho tem relação direta com os investi-
mentos em educação continuada feitos por essas empre-
sas. “O jovem ainda tem a expectativa de que, ao ingressar 
no mundo corporativo, alguém continuará cuidando dele, 
como era na vida acadêmica. Nossos estudos mostram que 

ele quer ter liberdade e independência. Mas também quer 
alguém que indique a ele o que e como precisa ser feito.”  

É aí que os problemas começam. Esse jovem passa 
quatro, cinco anos estudando sob o modelo 70% (sala de 
aula), 20% (mentoria), 10% (prática). E, quando vai para 
o mercado de trabalho, encontra um cenário oposto ao 
praticado na academia. “Na empresa, você passa 70% do 
tempo praticando, 20% recebendo ensinamentos do chefe 
e outros 10% na sala de aula. As universidades precisam 
trabalhar mais a autonomia e o protagonismo de seus 
alunos”, comenta Maíra, que também atua na gestão de 
programas de desenvolvimento de competências — como 
liderança, comunicação e trabalho em equipe —, para trai-
nees e estagiários de grandes empresas. 

Tem para todos os gostos!
Tão concorridos quanto uma vaga na faculdade de medi-
cina, alguns programas de trainee realizam processos 
seletivos que são verdadeiros vestibulares para o aluno 
ingressar no ambiente corporativo. Um dos mais famo-
sos é o da PricewaterhouseCoopers (PwC), que no ano 
passado teve 23 mil candidatos inscritos. “Em abril, por 
exemplo, fizemos uma primeira triagem dos inscritos, 
selecionamos 12 mil pessoas e chegamos a uma rela-
ção de 32 candidatos por vaga”, revela Marcelo Sartori, 
diretor de RH da PwC, que abre cerca de 600 vagas de 
trainee por ano. 

qUADRO 2 | eMPrego iDeal
Ranking das empresas dos sonhos dos jovens

Posição 2012 2013

1 Petrobras Petrobras

2 Google google

3 Vale itaú unibanco

4 Itaú Unibanco vale

5 Nestlé Santander 

6 Unilever nestlé 

7 Odebrecht odebrecht

8 Natura ambev

9 Ambev Pwc

10 Rede Globo unilever

fonte: Cia de Talentos
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Algumas disputas foram ainda mais acirradas. “Em 
2012, tivemos 26 mil candidatos concorrendo a 45 vagas 
de trainee”, comenta Nilma Ribeiro, gerente de desen-
volvimento da Academia de Excelência Votorantim. Já 
na Nestlé, a competição é de mil candidatos por vaga, 
segundo Adele Cestari, gerente-executiva de desenvol-
vimento de carreiras da companhia.

A boa notícia é que tem muita oferta no mercado e o 
que não falta é opção para o universitário ou o recém- 
formado escolher. Mas não basta apenas preencher a 
ficha de inscrição para o processo seletivo. “É importante 
analisar se o perfil da empresa combina com o seu, por-
que um dos problemas mais comuns é o jovem passar 
nos primeiros testes e chegar à fase de entrevistas sem 
saber ao menos o que a companhia faz”, alerta Maíra. 

Na tentativa de poupar tempo e dinheiro tanto da empresa 
quanto do entrevistado, os processos de seleção estão cada 
vez mais rígidos. Em paralelo, muitas empresas estão refor-
mulando e ajustando seus programas à nova realidade do 
mercado, como é o caso da Odebrecht. Antonio Rezende, 
diretor de educação e desenvolvimento da companhia, 
conta que sua área está unificando os programas de trai-
nees de todas as empresas do grupo, que atua em 16 seg-
mentos da economia, com 500 unidades em todo o mundo. 

“Formamos empresários para liderar negócios. Aqui, o 
indivíduo aprende na prática, os cursos são complemen-
tares”, detalha o executivo, informando que, anualmente, 
68,3 mil candidatos participam do processo de seleção da 
Odebrecht. “Hoje, temos 700 trainees e 1.134 estagiários, 
que atuam no mundo inteiro.” Nesta organização, mobili-
dade é essencial. “Por isso, investimos em um critério de 
seleção rigoroso desses jovens. Afinal, não existe pessoa 
incompetente, e sim aquela que está no lugar errado.”

Com um foco mais teórico, a Gerdau também promo-
veu uma revisão em seus programas de trainee e estágio. 
“Qualificamos a seleção dos candidatos, revisamos os 
conteúdos e montamos um planejamento estratégico 
para conectar a Gerdau de hoje com a Gerdau que quere-
mos ter no futuro”, explica Denise Casagrande, diretora 
de RH da Gerdau. “Com essa nova configuração, nossos 
trainees deverão receber em torno de 300 horas de trei-
namento, em um programa com dois anos de duração.” 

No período em que muitas empresas começam a anun-
ciar seus “vestibulares” mais disputados do mundo cor-
porativo, a Revista da ESPM foi a campo pesquisar como 
funcionam os melhores programas de trainee, estágio 
e educação continuada em 20 das maiores empresas do 
Brasil. O resultado você confere nas páginas a seguir!  

A boa notícia é que tem muita 
oferta no mercado e o que não  
falta é opção para o universitário  
ou o recém-formado escolher sh
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AES Eletropaulo  28
ALL Logística  29
Ambev  30
Bosch  31
Coca-Cola  32
GE  33
Gerdau  34
Itaú Unibanco  35
Johnson&Johnson  36
MAN Latin America  37
McDonald’s  38
Nestlé  39
Odebrecht  40
Procter&Gamble  41
PwC  42
TAM  43
Telefônica Vivo  44
Unilever  45
Votorantim  46
Whirlpool  47

Faça a sua escolha!
Confira como são os programas de trainees, estágio e eduçação continuada 
em 20 das maiores empresas do Brasil
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 Nosso programa de trainees existe desde 2010. Com ele, bus-
camos profissionais comunicativos, com iniciativa, que apren-
dem rápido e conseguem analisar os problemas e as situações 
propostas pensando fora do que é ‘comum’. O número de vagas 

varia de ano a ano, mas gira em torno de 15 por programa. Atualmente, 90% dos 
trainees concluem o programa. Vale ressaltar que 30% dos profissionais que cur-
saram a primeira turma hoje assumem posição de liderança na empresa, como é o 
caso de Gabriella Mierel (coordenadora de gestão da receita na diretoria comercial 
da AES Eletropaulo) e Wagner de Freitas Ciarelli (coordenador do centro de opera-
ções da AES Tietê). Sempre contamos com as universidades em nosso trabalho de 
divulgação das oportunidades e temos algumas parcerias para educação continu-
ada. O mundo acadêmico proporciona a oportunidade de o estudante estar mais 
perto da realidade de seu curso, ajudando-o também a definir o caminho que quer 
seguir no futuro. Mas gostaríamos de ter uma maior abertura nas instituições de 
ensino para realizarmos palestras e colocar nossos executivos 
para conduzir algumas aulas, pois entendemos que assim pode-
remos contribuir com a formação dos jovens, aproximando-os 
da realidade do mundo corporativo.

Dica valioSa
“Se você ainda 
está cursando a 
faculdade, além de se 
dedicar aos estudos, 
faça atividades 
extracurriculares de 
seu interesse. Isso pode 
ajudar na escolha da 
área que você quer 
trabalhar. Estude 
sobre os valores da 
AES e verifique se esta 
é a empresa em que 
você deseja trabalhar”

Josy Fernandes dos Santos,  
gerente de recrutamento e seleção da AES Brasil

josy Fernandes 
dos santos, da 
aes eletropaulo: 
”selecionamos 15 
profissionais, que 
vão passar dois anos 
recebendo uma série 
de treinamentos”

AES Eletropaulo 

Uma carreira iluminada!
Programa de trainees: 
existe desde 2010

tempo de duração:  
dois anos, divididos em 
rotas de seis meses

conteúdo:  
visa capacitar os jovens  
para ter visão sistêmica 
e estratégica, com base 
nas frentes técnica e 
comportamental

requisitos básicos: 
formação superior nas áreas 
correlatas às das vagas 
oferecidas e inglês fluente 

número de vagas: 15
inscritos em 2012: 5,5 mil
relação candidato/vaga: 366

ficha técnica
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Há 30 anos, as oportunidades de crescimento na carreira fer-
roviária eram escassas. Encontrar pessoas qualificadas no setor 
passou a ser um grande desafio quando a ALL assumiu a conces-
são, em 1997. Por isso, a companhia optou por investir na capacita-

ção e formação de profissionais para diferentes funções e níveis hierárquicos dentro 
da companhia. Hoje, não faltam oportunidades para quem está interessado em atuar 
no setor ferroviário. Quando contratado, o trainee já ingressa na companhia fazendo 
parte do negócio, participando até do nosso programa de remuneração variável. Aqui, 
o aprendizado é na prática, em sistema on the job, e durante o processo cada trainee 
desenvolve um projeto relevante para o negócio e que, ao final do programa, precisa 
necessariamente sair do papel. O melhor trainee é premiado com um curso de exten-
são em uma faculdade do exterior. Nos dois últimos anos, a taxa de retenção dos trai-
nees foi de 100%, sendo que 90% deles já assumiram uma posição de coordenação. Esse 
programa foi o canal de entrada de 50% dos atuais diretores da companhia. Alexandre 
Zanelatto, por exemplo, entrou na ALL pelo programa de trainees 
em 1999 e, há quatro anos, ocupa o cargo de diretor de operações. 
Já Eduardo Fares foi trainee em 2003 e, há um ano, é responsável 
pela diretoria de transporte de produtos industrializados da ALL.

Dica valioSa
“Para participar de 
qualquer processo 
seletivo, o candidato 
deve ter persistência, 
assumir o olhar de 
dono do negócio, sair 
da zona de conforto 
e encarar riscos e 
desafios”

Melissa Loqueta,  
superintendente de gente e gestão da ALL Logística

 melissa loqueta, 
superintendente de 
gente e gestão da 
all logística: ”aqui, 
o aprendizado é na 
prática, em sistema  
on the job”

ALL Logística 

Talentos na estação
Programa de trainees: 
existe desde 1997

tempo de duração: 12 meses

conteúdo: treinamentos 
técnicos e comportamentais, 
como metodologia Seis 
Sigma, negociação, logística 
e liderança. O trainee tem 
acompanhamento de um 
coaching

requisitos básicos: estar 
cursando o último ano da 
faculdade ou ter no máximo 
dois anos de formado

número de vagas: entre 15 e 20 
inscritos em 2012: 25 mil
relação candidato/vaga: 2.083

ficha técnica
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Na Ambev, acreditamos que a nossa gente é o maior ativo que 
temos. Investimos constantemente no treinamento de nossos 
talentos, independentemente do cargo ou do tempo de casa. O 
programa de trainee da companhia é uma das principais formas 

de recrutar novos funcionários e, desde sua criação, já formou mais de 500 profis-
sionais. Nosso objetivo é formar os líderes do futuro. Por isso, os diretores partici-
pam diretamente da seleção e não terceirizamos nenhuma etapa. Em 2010, para 
atender a uma demanda específica, em vista do mercado aquecido, foi criado o Pro-
grama Trainee Industrial, que seleciona estudantes interessados na área fabril. No 
ano passado, recebemos 20.236 inscrições e efetuamos 17 contratações. Já o pro-
grama de Trainee Ambev registrou 77.403 inscritos, dos quais 18 foram selecio-
nados. Os trainees  são fundamentais para garantir o nosso pipeline de liderança. 
Os selecionados, além de se tornarem funcionários efetivos, são preparados para 
assumir posições gerenciais a partir do segundo ano. Como a Ambev está presente 
em 16 países e faz parte de um grupo global, todos os anos o programa proporciona 
aos trainees uma viagem ao exterior. Trata-se de um encontro de uma semana em 
St. Louis, sede da Anheuser-Busch, com os trainees de todas as 
zonas, para que eles conheçam nossa estratégia global. Hoje, 
aproximadamente 150 executivos oriundos da Ambev atuam 
em operações do grupo no exterior.

Dica valioSa
“Buscamos sempre 
candidatos com  
brilho nos olhos,  
que tenham a 
cultura de donos do 
negócio. Na Ambev, 
acreditamos que 
nosso principal 
ativo é nossa gente: 
talentosa, motivada, 
reconhecida, com 
grandes sonhos  
e vontade de  
realizá-los”Isabela Garbers,  

gerente de gente e gestão da Ambev

os trainees da turma de 2013 junto com o presidente da ambev, joão Castro neves, 
e demais executivos da companhia

Ambev 

Trabalhe com a paixão nacional
Programa de trainees: 
existe desde 1990

tempo de duração: dez meses

conteúdo:  treinamento de 
dois meses na área fabril, mais 
dois meses na área comercial 
(vendas), e um mês na sede 
administrativa da companhia, 
em São Paulo. Nos outros cinco 
meses, o trainee permanece 
na área em que deverá atuar

requisitos básicos: habilidade 
para gerenciamento de pessoas, 
interesse pelo desenvolvimento 
de novas tecnologias, negociação, 
capacidade de liderança, visão 
empreendedora, disponibilidade 
para viagens e mudanças 
de cidade e inglês fluente. 
Experiência com trabalho 
voluntário é requisito desejável

número de vagas: 35
inscritos em 2012: 77.403 
relação candidato/vaga: 4.300
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Você pode entrar na Bosch por três caminhos: o programa de trai-
nee, que conta com o acompanhamento de coach e módulo interna-
cional obrigatório; o estágio de seis horas diárias; ou ainda o Projeto 
Aprendiz, que é desenvolvido em parceria com o Senai e oferece 

educação técnica para adolescentes. Estamos trabalhando também com o Junior Mana-
gers Program (JMP), que oferece treinamentos com padrões mundiais para acelerar a 
carreira do profissional pós-graduado com mais de cinco anos de experiência. O JMP 
começou neste ano, oferecendo três vagas nas áreas de compras, vendas e mineração 
e visa preencher postos de liderança na companhia. Estamos procurando estreitar os 
laços com o universo acadêmico por meio de parcerias com grandes universidades, 
como USP, FEI, Unicamp e PUC, além de ações estruturadas pelo Personnel Marke-
ting, departamento responsável por construir uma imagem única da Bosch como 
empregadora capaz de atrair e reter os melhores talentos da América Latina. O negócio 
automotivo é focado em tecnologia e inovação, daí a importância das universidades 
para a criação de novos produtos. A partir dessa parceria já temos duas patentes em 
desenvolvimento. Uma delas é com a Unicamp. Também trabalhamos com o Bosch 
Training Center, um centro de treinamento que oferece mais de mil cursos para os dez 
mil funcionários da companhia no Brasil. Investimos em educa-
ção continuada com o objetivo de garantir uma qualificação cons-
tante dos colaboradores e a capacitação da pessoa certa, no local 
certo, no tempo necessário e com a melhor relação custo-benefício.

Dica valioSa
“Antes de preencher 
a ficha de inscrição, 
procure entender o que 
a empresa faz. Por ser 
uma empresa global, a 
Bosch oferece grandes 
oportunidades. Mas 
somos uma companhia 
com orientação 
para resultados, que 
preza a legalidade e a 
diversidade cultural. 
Para entrar aqui,  
o candidato precisa 
estar alinhado com  
os nossos valores” 

Gustavo Cicilini, gerente de recursos 
humanos da Bosch para América Latina

jovens selecionados para o programa de trainee 
da Bosch passam até seis meses no exterior, 
desenvolvendo habilidades específicas

Bosch 

Treinamento com sotaque alemão
Programa de trainees:  
existe há mais de 30 anos

tempo de duração: 24 meses

conteúdo: treinamento de 
quatro módulos que pode 
durar de quatro a seis meses, 
dependendo do rumo que irá 
tomar a carreira do profissional

requisitos básicos: graduação e 
inglês fluente. O idioma alemão 
conta como um diferencial

número de vagas: entre 5 e 10 
inscritos em 2012: 7,5 mil
relação candidato/vaga: 1.500
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Atualmente, nosso programa de trainee está desenhado para 
considerar apenas estagiários e ex-estagiários do Programa de 
Estágios Sede de Aprender. Essa iniciativa visa possibilitar que 
estudantes do ensino superior coloquem em prática os conheci-

mentos adquiridos em seus cursos de graduação, contribuindo para sua formação 
profissional. O Sede de Aprender é direcionado aos universitários que estejam no 
penúltimo ou último ano de graduação, tenham conhecimentos avançados da lín-
gua inglesa, domínio do Microsoft Office e disponibilidade de quatro a seis horas de 
estágio. Para avaliar os candidatos ao programa de trainee, montamos um comitê 
multidisciplinar com participantes de diversas áreas da Coca-Cola, que também 
atuam como mentores dos selecionados. Hoje, temos dez trainees que estão viven-
ciando experiências em diferentes áreas da companhia, como finanças, operações, 
marketing, estratégia e inovação. Nosso programa não contempla etapas no exterior, 
mas segue o conteúdo de treinamento da Coca-Cola University, o centro de educação 
corporativa da Coca-Cola Company, sediada em Atlanta. Entre 
os profissionais que passaram por esse programa e hoje ocupam 
postos de destaque na companhia temos a diretora de negócios 
sociais, Claudia Lorenzo, que trabalha na Coca-Cola há 19 anos.

Dica valioSa
“Se você deseja ser 
trainee na Coca-
Cola, comece pelo 
Programa de Estágios 
Sede de Aprender, 
para poder degustar 
nossos negócios e 
apaixonar-se por 
nossos projetos, 
dando continuidade 
à sua carreira como 
trainee”

Raissa Lumack, vice-presidente de recursos humanos  
da Coca-Cola Brasil

raissa lumack, 
vice-presidente de 
recursos humanos 

da Coca-Cola Brasil: 
”hoje, temos dez 

trainees vivenciando 
experiências em 
diferentes áreas  

da companhia”

Coca-Cola 

Sede de aprender
Programa de trainees: 
existe desde 1993

tempo de duração: 
máximo de dois anos

conteúdo:  aplica no Brasil 
o mesmo treinamento 
desenvolvido na Coca-Cola 
University, em Atlanta (EUA)

requisitos básicos: formação 
superior completa ou cursando 
o último ano, inglês avançado, 
mobilidade para morar em 
diversas regiões do Brasil e ter 
sido membro do Programa de 
Estágios Sede de Aprender

número de vagas: não divulgado
inscritos em 2012: não divulgado
relação candidato/
vaga:  não divulgado
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A GE considera que investir nos funcionários significa cuidar de 
sua maior riqueza. Conhecida como a fábrica de líderes, a com-
panhia investe US$ 1 bilhão anualmente para treinar e capacitar 
seus mais de 300 mil funcionários em todo o mundo. Nosso foco é 
desenvolver profissionais capazes de atuar de acordo com os cinco 

valores de crescimento da empresa: foco externo; clareza de pensamento; ser espe-
cialista na sua área; ser inclusivo e ter imaginação e coragem para tomar decisões. 
Para que a GE mantenha a sua posição de referência na formação de lideranças, 
contamos com iniciativas que abrangem desde o Programa de Trainee até a Uni-
versidade Corporativa GE em Crotonville, que foi fundada em 1956, em Nova York 
(EUA) e é considerada uma fábrica de líderes executivos. A experiência adquirida 
na Universidade Corporativa GE tornou possível expandir esse modelo de educação 
corporativa para nossas operações globais, por meio do Centro de Qualificação Glo-
bal, que conta com seis unidades: Nova York (EUA), Munique (Alemanha), Xangai 
(China), Abu Dhabi (Emirados Árabes), Bangalore (Índia) e Rio de Janeiro (Brasil), 
este último em construção na Ilha do Fundão. No caso do Programa de Trainees 
da GE, os jovens profissionais são designados a desenvolver projetos vinculados 
aos objetivos estratégicos do negócio, com prazo de seis meses para apresentar 
os resultados. Acabamos de abrir o processo de seleção para o 
Programa de Trainees 2014. Até o próximo dia 31 de agosto, os 
recém-formados a partir de dezembro de 2011 e os formandos de 
2013 podem fazer a inscrição pelo site www.ge.com/br/careers. 

Dica valioSa
“Tenha foco. 
Inove. Seja você 
mesmo. Mostre suas 
qualidades. Deixe 
a ansiedade e o 
nervosismo de lado. 
Pense “fora da caixa”. 
Tenha imaginação e 
coragem. Expresse-
se de forma simples. 
Saiba trabalhar 
em grupo. Seja um 
especialista!”

Sandra Rodrigues, diretora de desenvolvimento 
organizacional da GE para a América Latina

sandra rodrigues, diretora 
de desenvolvimento 
organizacional  
da ge para a américa 
latina: ”99% dos trainees 
são contratados pela 
companhia, após o 
término do programa”

GE 

Uma fábrica de líderes 
Programa de trainees:  
existe há mais de 60 anos

tempo de duração:  
de dois a três anos

conteúdo: três ou quatro 
rotações em áreas específicas 
com seis ou oito meses de 
duração. Há ainda a possibilidade 
de rotações internacionais. 
Todos os trainees participam do 
treinamento ”Fundamentos de 
Liderança”, curso da Crotonville

requisitos básicos: estudantes 
e recém-formados com 
graduação entre dezembro 
de 2011 e dezembro de 2013. 
Inglês fluente e disponibilidade 
para mudança de cidade ou 
país. Noções em espanhol é 
uma habilidade desejável

número de vagas: 45  
inscritos em 2012: A GE  
não divulga essa informação
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De 2000 a 2010, a companhia ampliou seus negócios, por meio 
de aquisições. Muitos profissionais foram transferidos do Bra-
sil para as novas operações no exterior e tivemos que ampliar os 
investimentos em treinamento de novos líderes. Em 2004, inicia-

mos a reformulação dos programas de educação continuada da Gerdau, até que em 
2011 chegamos ao modelo atual, que tem três objetivos: realizar o aporte de conhe-
cimento específico, formação de sucessores e disseminar a cultura da companhia 
no exterior por meio do Gerdau Business System (GBS). Qualificamos a seleção dos 
candidatos, revisamos os conteúdos e montamos um planejamento estratégico para 
conectar a Gerdau de hoje com a Gerdau que queremos ter no futuro. Com essa nova 
configuração, os trainees recebem 300 horas de treinamento, em um programa com 
dois anos de duração. Hoje, ofertamos cem vagas por ano e deixamos esses jovens 
talentos passar mais tempo nas áreas industrial, comercial e de entrega. Também 
mudamos a forma de acompanhar o desempenho desse profissional que pertence 
a uma geração mais conectada e ligeira. Todos que atingem as metas propostas são 
elevados ao primeiro nível da carreira executiva e assumem o papel de facilitadores 
dentro das operações, coordenando pequenas equipes. Atualmente, a Gerdau tem 
240 trainees em todo o mundo. Temos também 700 estagiários universitários e mais 
700 estagiários do segundo grau de escola técnica. Trabalhamos com 12 projetos de 
treinamento, mas não temos uma universidade corporativa. No 
ano passado investimos R$ 37,2 milhões para realizar em torno 
de 2,2 milhões de horas de treinamento no mundo inteiro. Agora 
estamos investindo na modernização de nossos cursos a distância.

Dica valioSa
“Estude muito, cuide 
de sua formação 
profissional e pessoal 
e participe de nossa 
seleção de trainees. 
Acreditamos que 
quando você ensina, 
sempre aprende. 
Por isso, a Gerdau 
contribui para o 
desenvolvimento  
das pessoas”

Denise Casagrande,  
diretora de desenvolvimento de pessoas da Gerdau

denise Casagrande, 
diretora de 
desenvolvimento de 
pessoas da gerdau: 
”Considerando os 45 
mil funcionários da 
gerdau, nossa média 
anual é de 52 horas 
de treinamento por 
profissional”

Gerdau 

Carreira feita de aço
Programa de trainees: 
existe desde 1986

tempo de duração:  
dois anos

requisitos básicos:  
ter 28 anos de idade no máximo, 
curso superior completo e até 
três anos de formado. Inglês 
fluente e apresentar mobilidade 
para mudança de cidade 

número de vagas: 100 
inscritos em 2012: 28 mil
relação candidato/vaga: 280
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Os trainees desempenham o importante papel de serem agentes 
de transformação nas áreas em que atuam. Buscamos pessoas 
que fomentem o global mindset na organização, que tenham 
opinião, saibam influenciar as tomadas de decisão e queiram 

ser protagonistas e transformadores. Depois da fase de integração, iniciamos 
uma segunda etapa, na qual os trainees têm como escopo atuar em projetos com 
alta relevância e com envolvimento de diversos stakeholders. Isto possibilita a 
construção de uma ampla rede de networking e permite a integração na área de 
alocação de cada trainee. Esse processo de integração acontece naturalmente, 
não precisamos realizar nenhuma ação específica. Notamos que o recém-for-
mado chega com boa bagagem teórica, porém com pouca formação para atuar 
nos aspectos mais práticos do negócio. Observamos que ainda há pouca cla-
reza desses candidatos quanto às possíveis atuações no segmento de serviços. 
Empresas deste setor poderiam contribuir com cases reais para que o estudante 
possa ter mais contato com aspectos da rotina da organização. Algumas univer-
sidades têm essa preocupação e conseguimos realizar palestras e ações específi-
cas. Porém, na maioria das vezes, são as entidades estudantis 
(empresa júnior, diretórios acadêmicos) que promovem essas 
ações. Um bom exemplo nosso de parceria com universidade 
é com o Centro de Carreira do Insper.

Dica valioSa
“Queremos pessoas 
interessadas, 
engajadas, com 
vontade de contribuir. 
Que pensam em fazer a 
diferença e que tenham 
opinião. Por isso, 
uma dica para todo 
candidato a trainee é 
se informar sobre os 
valores da organização 
e os negócios da 
empresa”

Marcele Correia,  
superintendente da área de pessoas do Itaú Unibanco

marcele Correia, 
superintendente  
da área de pessoas  
do itaú unibanco:  
”o recém-formado 
chega com boa 
bagagem teórica, 
porém com pouca 
prática”

Itaú Unibanco 

Um programa feito para você!
Programa de trainees:  
é realizado há mais de 20 anos

tempo de duração: 16 meses

conteúdo: dividido em três 
etapas de desenvolvimento 
– primeiro mês de integração 
para alinhar o conhecimento 
em relação ao negócio; cinco 
meses na etapa generalista, 
com uma atuação on the job por 
meio de job rotations na área 
executiva; e dez meses na fase de 
especialista, na qual o trainee é 
alocado na área de atuação final

requisitos básicos: ter 
até dois anos de formado, 
nos cursos de exatas ou 
humanas. Inglês avançado

número de vagas: indefinido. 
inscritos em 2012: não divulgado
relação candidato/vaga: 400 
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Quando os trainees chegam à companhia, são recém-forma-
dos, sem muita vivência profissional. A Johnson & Johnson 
dá o treinamento necessário para que eles desenvolvam suas 
competências e cresçam profissionalmente. O nosso grande 

objetivo é prepará-los para assumirem posições-chave na companhia especiali-
zada em cuidados com a saúde. Logo no início do programa, o trainee passa por 
uma imersão na empresa e é recepcionado por nossas lideranças para estreitar 
o relacionamento com os diretores e membros do board. Depois, um programa 
de job rotation permite a ele atuar em um novo departamento. Após um ano em 
uma determinada área, a companhia identifica as necessidades de desenvol-
vimento desse trainee e o realoca em outra área. Todas essas ações propiciam 
muita exposição desses jovens talentos em toda a organização. Isso aconteceu, 
por exemplo, com Leandro Delarue, que ingressou na J&J pelo programa em 
2009, foi contratado depois de 24 meses e acaba de ser pro-
movido a gerente de pesquisa de mercado. Temos também o 
Victor França, trainee da turma de 2010, que hoje responde 
pela área de mídias sociais da Johnson & Johnson.

Dica valioSa
“Seja você mesmo, 
em todas as etapas do 
processo seletivo. Esse 
é o maior conselho 
que podemos dar. E 
ao preencher sua ficha 
de inscrição, procure 
mais informações 
sobre nossa empresa 
e as oportunidades 
oferecidas. Identifique-
se com os nossos valores, 
nosso credo e nossa carta 
de princípios; isso é, 
também, fundamental”

Lucas Silva,  
gerente de recursos humanos da Johnson & Johnson

parte da turma de 
trainees contratada 
pela johnson & 
johnson em 2012

Johnson & Johnson 

Especialista em cuidar da sua saúde
Programa de trainees: 
existe desde 2000

tempo de duração: 24 meses

conteúdo: dividido em três 
módulos de desenvolvimento, 
com uma grande integração 
no início do programa

requisitos básicos: profissionais 
recém-formados que tiveram 
experiências enriquecedoras ao 
longo da vida, profissional ou 
pessoal, e que possam contribuir 
para o crescimento da companhia

número de vagas: 35 
inscritos em 2012: 21 mil
relação candidato/vaga: 602 
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Os trainees atuam como profissionais e assumem responsabili-
dades em suas respectivas áreas, o que permite a integração com 
os demais colaboradores da empresa. Apesar de participarem 
de um programa de desenvolvimento diferenciado, eles atuam 

lado a lado com as demais equipes. Depois de 18 meses, os trainees com perfil de 
liderança e performance diferenciada iniciam uma segunda fase, com duração 
de três anos. No quarto ano, os melhores têm a oportunidade de participar de 
uma formação internacional de um ano na Harvard University, para então serem 
avaliados e promovidos a executivos. Há dez anos, somos líderes no mercado de 
caminhões. Por isso, buscamos jovens que se identifiquem com a nossa marca, 
nossos produtos e que queiram crescer e se desenvolver profissionalmente e nos 
ajudar a manter a liderança da marca no mercado nacional. A maioria dos trai-
nees que chegam aqui possui uma formação acadêmica sólida, mas com pouca 
experiência em ambientes corporativos e competitivos. Na tentativa de reduzir 
a distância entre o mundo empresarial e o ambiente acadêmico, temos parcerias 
com diversas universidades, onde nossos executivos minis-
tram palestras sobre temas relacionados a gestão e desenvol-
vimento de produtos, novas tecnologias e tendências do mer-
cado de caminhões e ônibus.

Dica valioSa
“Buscamos jovens 
empreendedores, que 
gostem de trabalhar 
em equipe, tenham 
iniciativa e vontade 
de se desenvolver 
dentro da nossa 
empresa. Por isso, 
conheça a companhia, 
seu mercado, seus 
produtos, seus valores 
e a sua cultura. 
Conhecer é o primeiro 
passo para se destacar 
no processo de seleção”

Lineu Takayama,  
diretor de recursos humanos da MAN Latin America

lineu takayama, diretor 
de recursos humanos 

da man latin america

MAN Latin America 

Um caminhão de oportunidades!
Programa de trainees:  
começou em 2008

tempo de duração: 18 meses

conteúdo: primeiro mês de 
integração e uma semana de 
atuação na linha de montagem 
da fábrica de caminhões em 
Resende (RJ). Desenvolvimento 
e implantação de dois projetos, 
treinamentos, ações de 
desenvolvimento e encontros 
periódicos com o presidente, para 
apresentação de resultados

requisitos básicos: recém-
formados nas áreas de exatas 
e humanas. Domínio do 
idioma inglês. A proficiência 
nos idiomas alemão e 
espanhol é um diferencial

número de vagas: 12
inscritos em 2012: dez mil
relação candidato/vaga: 833 
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Temos três programas de trainees: o Jovens Talentos, para for-
mar gerente de plantão; o Fast-Track, para a formação de líderes 
de restaurante; e o Trainees  Corporativos, que é voltado para 
áreas com demandas específicas. Em todos eles, os trainees aju-

dam a fomentar a inovação, têm papel representativo no desenvolvimento de futu-
ros líderes da companhia e ainda dão uma ‘oxigenação’ nos funcionários. Uma das 
maiores dificuldades que encontramos no processo de recrutamento desse tipo de 
profissional tem relação direta com o tempo e a dedicação dos trainees na forma-
ção teórica. Eles gostam de pôr a mão na massa, mas não se interessam por concei-
tos e justificativas. Também detectamos uma dificuldade do gestor em lidar com 
as novas gerações. Reconhecida internacionalmente no treinamento de pessoas e 
desenvolvimento de líderes, a McDonald’s University exerce um papel relevante na 
formação desses jovens talentos. Além disso, temos parcerias com o Senac e a FGV. 
Muitos de nossos executivos ingressaram na companhia pelo programa de trainee, 
como Wilson Pissardini, que foi trainee de gerente de restau-
rante e hoje é diretor de manutenção para a América Latina, ou 
ainda Wander Ligabo, ex-trainee de gerente de plantão e atual 
diretor de operações do McDonald’s Brasil.

Dica valioSa
“O trainee precisa 
ter em seu perfil: 
dinamismo, capacidade 
de aprendizagem e 
adaptação, interesse no 
varejo, comunicação 
efetiva, busca por 
padrões de excelência, 
inovação e, por fim, 
vontade de deixar  
um legado”Leylah Macluf,  

gerente de recursos humanos da Arcos Dourados

leylah macluf, gerente 
de recursos humanos 

da arcos dourados: 
”nossos treinamentos 

são baseados na 
mcdonald’s university, 

a universidade do 
hambúrguer”

McDonald’s 

Universidade do hambúrguer
Programa de trainees: 
existe há 28 anos

tempo de duração: 9 meses 
para gerente de restaurante; 3 
meses para gerente de plantão

conteúdo: Programa de 
Integração Corporativa que 
contempla conhecer todas as 
áreas da companhia por meio de 
apresentações e visitas à Cidade 
do Alimento e à Casa Ronald

requisitos básicos: para Jovens 
Talentos é necessário estar no 
último ano ou ser recém-formado. 
Para o Fast-Track são exigidas 
formação superior completa e 
experiência em gestão. Já para o 
Trainees Corporativos é preciso 
ter ensino superior completo

número de vagas: 255 postos 
divididos em três programas
inscritos em 2012: 20 mil 
currículos recebidos para as 
200 vagas do programa Jovens 
Talentos; 16 mil CVs enviados 
para 40 vagas do projeto Fast-
Track e oito mil candidatos 
disputaram as 15 vagas do 
programa Trainees Corporativos
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A cada ano oferecemos 30 vagas nas áreas de marketing, ven-
das, finanças e controle, supply chain e técnica/operações, que 
contemplam os cursos de engenharia. Recentemente, inicia-
mos um piloto com o envio de um trainee para o programa inter-
nacional em nossa matriz na Suíça. Ao concluir o programa, o 

trainee é alocado no cargo de especialista. De acordo com o desenvolvimento 
e performance, pode ser promovido a coordenador e gerente, como aconteceu 
com Guilherme Bicudo. Após a conclusão do programa, ele virou coordenador de 
processos e, atualmente, ocupa a posição de gerente de garantia da qualidade, na 
fábrica de São José do Rio Pardo. Mas observamos que alguns candidatos chegam 
despreparados para as atividades em grupo durante o processo seletivo, como 
falta de conhecimento sobre a organização. Muitas vezes, a ansiedade também 
atrapalha o desempenho do trainee durante o processo. Por isso, a Nestlé busca, 
continuamente, proximidade com as universidades para con-
tribuir com a formação dos jovens, por meio de palestras, apre-
sentações e outras parcerias, como o patrocínio da Federação 
das Empresas Juniores de São Paulo (Fejesp).

Dica valioSa
“Tente se expressar 
da forma mais natural 
possível para que 
sua participação 
nas dinâmicas seja 
coerente com sua 
maneira de agir, além 
de pensar em como 
será a sua rotina  
e o seu dia a dia antes  
e após a contratação”

Adele Cestari,  
gerente-executiva de desenvolvimento de carreiras da Nestlé

adele Cestari, 
gerente-executiva de 
desenvolvimento de 
carreiras da nestlé: 

”por ano, oferecemos 
30 vagas de trainne”

Nestlé  

Currículo vitaminado
Programa de trainees:  
começou em 2004

tempo de duração: dois anos

conteúdo: composto por quatro 
fases, incluindo a iniciativa Mundo 
Nestlé, que dura cerca de um mês 
e reúne todos os trainees na sede 
da companhia para apresentações 
realizadas pela diretoria

requisitos básicos: formação 
superior concluída há no máximo 
dois anos e alinhada à área 
de atuação. Inglês fluente e 
espanhol desejável. Domínio 
de informática (pacote Office), 
e disponibilidade para viagens 
e mudança de residência

número de vagas: 30
inscritos em 2012: 30 mil
relação candidato/vaga: 1 mil 
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Desde sua criação, em 1944, a Odebrecht busca na universidade 
jovens com perfil empreendedor, o que nos permite ter um con-
tato direto com as universidades, principalmente no campo da 
engenharia. Naquela época, eles não eram chamados de trainee, 

mas de jovens parceiros. Chegamos a ter quatro programas diferentes para o recru-
tamento desse tipo de profissional. Agora, estamos unificando todos eles. Vamos 
chegar em 2014 com uma imagem única e um programa que contempla todas as 
empresas do grupo e as 16 áreas de atuação da companhia, como os segmentos de 
construção, saneamento e imobiliário. Isso significa que você não precisa mudar de 
organização para conhecer outro tipo de negócio. Basta focar sua carreira em uma 
das 500 empresas que o grupo possui hoje no mundo. Tenho 37 anos de Odebrecht 
e posso dizer que o que fazíamos na década de 1970 não difere muito do que é feito 
hoje em relação às parcerias que mantemos com as universidades, visando atrair 
os melhores talentos do mundo acadêmico. Temos também um prêmio com foco 
em sustentabilidade, que envolve todas as escolas de engenharia do Brasil e deixa a 
organização no imaginário do jovem. Formamos empresários para liderar negócios. 
Aqui, o indivíduo aprende na prática e os cursos são complementares. Hoje, temos 
700 trainees e 1.134 estagiários, que atuam em todo o mundo. 
Na Odebrecht, as pessoas são orientadas a construir seus pró-
prios resultados. Dos 16 presidentes de negócios da Odebrecht, 
14 deles começaram como trainee ou estagiário.

Dica valioSa
“Aqui, liderança 
e mobilidade são 
essenciais. Por isso, 
investimos em um 
critério de seleção 
rigoroso desses jovens, 
com um processo de 
aprendizado focado 
muito mais na prática 
da profissão. Afinal, 
não existem pessoas 
incompetentes, e sim 
aquelas que estão nos 
lugares errados”Antonio Rezende,  

diretor de educação e desenvolvimento da Odebrecht

antonio rezende,  
diretor de educação  
e desenvolvimento  

da odebrecht

Odebrecht 

Da sala de aula para o canteiro de obras
Programa de trainees: 
existe desde 1944 

tempo de duração: até 2 anos

conteúdo: pouca teoria 
e muita prática

requisitos básicos: o programa 
de seleção prioriza espírito de 
servir; ambição de propósitos; 
objetividade e determinação; 
criatividade e inovação; 
flexibilidade; espírito positivo 
e construtivo; mobilidade e 
adaptabilidade. Um indivíduo 
com esse perfil não deixa de 
ser contratado só porque não 
tem fluência em inglês

número de vagas: 174 postos 
estavam previstos, mas, por 
conta da demanda aquecida, a 
empresa acabou contratando 
700 trainees em 2012 
inscritos em 2012: 68,3 mil
relação candidato/vaga: 382
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A P&G não trabalha com trainees, mas possui um programa de 
estágio bastante estruturado no Brasil e no mundo, sendo que o 
processo de recrutamento é constante e acontece durante todo 
ano. Nosso principal objetivo é preparar os futuros líderes da com-

panhia por esse programa. Assim, ao entrar na P&G, o estagiário assume alguns 
projetos relevantes para a empresa e suas marcas, permitindo um rápido desenvol-
vimento de suas habilidades e conhecimentos. O programa é feito para preparar o 
estagiário para a efetivação. Na P&G, eles têm contato diário com funcionários de 
todas as áreas, gerentes e diretores; participam dos offsites e atividades de team 
building para ajudar na integração. Temos parceria com várias universidades, como 
a ESPM. Esse relacionamento é mantido por meio do Time Institucional, formado 
por alunos e ex-alunos que trabalham na P&G e são liderados pela ex-aluna Talita 
Andrade. Trabalhamos muito com a ESPM Jr., realizando palestras e visitas de 
alunos à companhia para treinamentos. Além disso, a P&G participa das feiras de 
recrutamento semestralmente e os alunos da ESPM também participam do Mega 
Case, competição na qual grupos de estudantes montam cases de negócios da com-
panhia e conhecem na prática os desafios da maior empresa de bens de consumo 
do mundo. Aqui adotamos a política de ‘promover de dentro’, ou seja, todos os altos 
executivos começaram suas carreiras na empresa, muitos deles como estagiários e 
foram crescendo ao longo do tempo. A porta de entrada para quem deseja trabalhar 
na P&G é o programa de estágio. Mais de 80% dos líderes da P&G 
Brasil começaram como estagiários e 85% são efetivados após o 
término do programa. Além disso, 81% dos diretores e gerentes 
da unidade brasileira são nascidos no país.

Dica valioSa
“É muito importante 
que o candidato 
pesquise sobre 
carreiras e áreas de 
interesse. É essencial 
também entender a 
missão, propósitos 
e objetivos da 
companhia e saber 
se suas expectativas 
batem com as da 
companhia. Só assim 
empresa e funcionários 
conseguem atingir 
melhores resultados”Thaís Simão, gerente de recursos humanos da P&G Brasil

Odebrecht 

Da sala de aula para o canteiro de obras
Procter&Gamble  

A educação que vem do estágio
Programa de trainees:  
existe há 10 anos

tempo de duração: dois anos

conteúdo: cada estagiário 
tem um plano de trabalho, 
que é revisto semestralmente 
pelos gerentes

requisitos básicos: graduação 
prevista entre dezembro de 2014 
a julho de 2015. É imprescindível 
ter inglês avançado ou fluente 
e disponibilidade de 20 a 30 
horas semanais para trabalhar

número de vagas: Não existe 
número de vagas fixas, o 
processo acontece de acordo 
com a demanda mensal. 
Atualmente, a P&G oferece 30 
vagas para estagiários nas áreas 
de comunicação, tecnologia da 
informação, logística, recursos 
humanos, finanças e marketing
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Há mais de 35 anos, a premissa para o crescimento dos negócios 
é investir em programas de trainees, que é a principal porta de 
entrada na PwC. Na área de RH, esses programas representam 
o nosso segundo maior investimento, perdendo apenas para a 

área de desenvolvimento e treinamento de pessoas. Esses jovens talentos serão 
os futuros consultores e auditores da empresa, os sócios que irão controlar as 
operações no Brasil. Hoje, a PwC tem 180 sócios, sendo que 90% deles entraram 
pelo programa de trainee, incluindo nosso atual sócio-presidente, Fernando 
Alves. Todos passam pela PwC Executive Education, nossa academia de treina-
mento, que está baseada no conceito 70% prática, 20% coach e 10% treinamento 
em sala de aula. Antes de aprender a teoria da auditoria, o trainee vai praticar 
com um mentor. O problema é que muitos chegam aqui sem ter noção do que 
é o mundo empresarial, sem saber a diferença entre ser estudante e profissio-
nal. Acham que chegar atrasado na reunião é a mesma coisa 
que chegar atrasado em uma aula. Acredito que a academia 
poderia ajudar os alunos a fazer essa transição da universi-
dade para o mundo corporativo.

Dica valioSa
“Somos uma empresa 
de relacionamento, e 
a competitividade do 
profissional não é o 
fator mais importante. 
A pessoa precisa saber e 
gostar de compartilhar 
conhecimentos, 
trabalhar em equipe e 
estar sempre em busca 
da excelência. É preciso 
ter essas características 
para participar de 
nossos processos 
seletivos”  

Marcelo Sartori,   
diretor de recursos humanos da PwC Brasil 
(PricewaterhouseCoopers) 

marcelo sartori, diretor de 
recursos humanos da pwC 

PWC 

Futuro sócio da companhia
Programa de trainees: 
existe há 35 anos

tempo de duração: 
aproximadamente 1 ano

conteúdo: 150 horas de 
treinamento no primeiro ano, 
incluindo um curso técnico de 
um mês na área de consultoria 
tributária, contabilidade e 
auditoria e treinamento na 
PwC Executive Education

requisitos básicos: ter se 
formado há, no máximo, dois 
anos. Dependendo da área que 
oferece a vaga, o interessado 
pode estar cursando o segundo 
ou terceiro ano das faculdades 
de administração, contabilidade, 
direito, economia, engenharia ou TI 

número de vagas: 600
inscritos em 2012: 23 mil 
relação candidato/vaga: 32 
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A TAM não tem um programa estruturado de trainee. Tínha-
mos um programa único de estágio, que absorvia alunos de to-
dos os cursos e qualquer ano de formação. A partir da parceria 
com a LAN, resolvemos dar um upgrade na área e criamos três 

iniciativas: o Upper, no qual o jovem precisa estar cursando o quarto semestre 
da faculdade; o Jovem Profissional, que seleciona profissionais formados há dois 
anos nos cursos de engenharia, economia e administração das melhores facul-
dades do país, como USP, ESPM e FGV; e o MBA Week, que procura alunos de 
MBAs das grandes universidades fora do Brasil e traz esses talentos para assu-
mir cargos de gerência na companhia. Hoje, temos 60 universitários estagian-
do na TAM, além de 50 pessoas no perfil Jovem Profissional (PJ) e outros dez no 
MBA Week. Neste ano, abrimos 30 vagas de estágio e esperamos virar 2014 com 
cem estagiários. Em todos os casos, os selecionados passam por nossa Acade-
mia de Serviços, que oferece diversos tipos de treinamento para todos os níveis 
de profissionais da TAM, com cursos focados em resultado e na gestão de pro-
blemas. Agora, estamos lançando nossa Escola de Liderança, 
que oferece aos profissionais de nível gerencial um curso de 
cinco módulos focados em temas-chave, como negócio aéreo, 
gestão de pessoas e gestão de contexto.

Dica valioSa
“Tenha foco e vontade 
de superar desafios. 
Trabalhar na TAM 
é fazer parte de um 
único grupo, que 
está consolidando 
suas operações 
internacionais.  
Para atuar neste 
cenário, é preciso  
estar comprometido  
a ponto de vestir a 
camisa da companhia  
e fazer acontecer”

Patrícia Ansarah,  
gerente de desenvolvimento organizacional da TAM

patrícia ansarah, 
gerente de 

desenvolvimento 
organizacional  

da tam: 
”esperamos virar 

2014 com cem 
estagiários”

PWC 

Futuro sócio da companhia
TAM  

Sonho de voar
Programa de trainees:  
desde 2012

tempo de duração: dois anos

conteúdo: treinamento envolve 
autoconhecimento, gestão 
de carreira e visitas ao centro 
de engenharia da TAM, em 
São Carlos (SP). No fim do 
ano, a empresa promove o 
Dia do Estagiário, quando os 
universitários apresentam 
seus planos para os gestores 

requisitos básicos: estar 
cursando o quarto semestre da 
faculdade e ter inglês fluente

número de vagas: 30
inscritos em 2012: 4.010
relação candidato/vaga: 133,6 
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Durante 12 meses, os trainees têm a oportunidade de ampliar 
sua visão de negócios e aprimorar habilidades técnicas, com-
portamentais e de gestão. Nosso objetivo é formar jovens pro-
fissionais para enfrentar os futuros desafios na organização. 
Desde o início, eles já são incorporados nas áreas em que fica-

rão locados e estimulados a desenvolver um projeto com a orientação de um tutor. 
Além disso, temos uma parceria com a ESPM, para a realização de um curso de 
pós-graduação na área de negócios, que conta com módulo internacional e é 
100% subsidiado pela empresa. Todos os participantes passam pela experiência 
e são estimulados a criar uma rede de relacionamento entre eles, ampliando o 
networking e aumentando o contato com as mais diversas áreas da empresa. Na 
Telefônica Vivo, 24% dos ex-trainees estão em cargos de liderança. Um exemplo 
disso é a Camila Crispiniano, que foi trainee em 2007 e hoje é gerente de health 
selfcare, na Telefonica Digital Brasil.  De maneira geral, esses jovens precisam 
passar por um treinamento intensivo, pois possuem um perfil muito acadêmico 
e estão despreparados para assumir grandes desafios no mundo corporativo. As 
universidades deveriam ser mais atuantes neste momento decisivo na vida desse 
jovem. Uma opção, por exemplo, seria incluir nas grades cur-
riculares apresentações de executivos de grandes empresas, 
a fim de que os alunos tenham um panorama real do que é tra-
balhar em determinada profissão ou segmento. 

Dica valioSa
“É importante que 
você tenha em mente 
o que deseja para a 
sua carreira. Muitas 
vezes o trainee se 
inscreve em diversos 
programas, sem saber 
ao certo o que lhe 
espera no caso de ser 
aprovado”

Carolina Gil, gerente de cultura  
e desenvolvimento organizacional da Telefônica Vivo

Telefônica Vivo 

Para você ficar ligado!
Programa de trainees: 
foi criado há 11 anos

tempo de duração: 12 meses

conteúdo: inclui o Programa 
de Desenvolvimento 
Comportamental, para acelerar a 
maturidade profissional com apoio 
de uma consultoria externa, dois 
períodos de rotação em diversas 
áreas da empresa e curso de pós-
graduação na área de negócios na 
ESPM, com módulo internacional 
100% subsidiado pela empresa

requisitos básicos: até dois 
anos de formado nos cursos 
de exatas e humanas, inglês 
ou espanhol intermediário

número de vagas: 30
inscritos em 2012: 12 mil
relação candidato/vaga: 400 
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Pioneiro no país, o programa de trainees da Unilever é centra-
do na construção da capacidade de liderança e desenvolvimen-
to profissional. É uma prática que tem uma longa história nesta 
empresa que se preocupa com a formação de seus futuros líde-

res e é reconhecida por isso. Buscamos pessoas que tenham integridade no sen-
tido mais amplo da palavra: que este trainee esteja integralmente comprometido 
com seu próprio desenvolvimento e com o negócio da empresa. Para aproximar a 
companhia do mundo acadêmico, temos o programa Unileversitário, que leva os 
executivos da companhia para as salas de aula de universidades parceiras, como 
a ESPM, FGV e USP. Esses executivos mostram cases reais da Unilever para os 
jovens estudarem e apresentarem novas soluções para determinado problema. 
Dessa forma, a companhia mantém uma relação direta com os estudantes e pode 
mostrar como funciona o seu negócio na prática. Também somos parceiros do 
Enactus, um projeto global, uma comunidade sem fins lucrativos, que congrega 
estudantes, academia e líderes executivos comprometidos com o empreendedo-
rismo social como uma alavanca para a melhoria na qualidade de vida de pesso-
as no mundo todo. São mais de 39 países, com mais de 62 mil alunos envolvidos 
e 1,5 mil instituições de ensino. Em alguns casos, a Unilever 
participa dos conselhos de universidades que estão realmente 
interessadas em construir um currículo adequado à realidade 
profissional. A ESPM é uma delas.

Dica valioSa
“Avalie com cuidado a 
empresa da qual quer 
fazer parte e faça uma 
escolha consciente. 
Entenda que sua 
escolha é a primeira e 
mais importante nesse 
processo. Valorizamos 
aqueles que realmente 
acreditam e entendem 
que o seu próprio 
desenvolvimento 
profissional e o 
crescimento do 
negócio são variáveis 
interdependentes”Joana Rudiger,  

gerente de talentos da Unilever

Programa de trainees:  
foi lançado em 1964

tempo de duração: 36 meses

conteúdo: dividido em 
seis módulos – integração; 
desenvolvimento dos 
comportamentos Unilever; 
conhecimento do negócio; 
gerenciamento de projetos; 
desenvolvimento de liderança; 
inovação e estratégia. Os trainees 
ainda se envolvem em pelo 
menos um projeto internacional 

requisitos básicos: até dois 
anos de formado em uma 
graduação de quatro anos 
ou uma pós-graduação 

número de vagas: 27
inscritos em 2012: 46 mil
relação candidato/vaga: 1,7 mil 

joana rudiger, gerente 
de talentos da unilever: 

”temos o programa 
unileversitário, que leva os 

executivos da companhia 
para as salas de aula de 

universidades parceiras”

Telefônica Vivo 

Para você ficar ligado!
Unilever  

Casa, comida e roupa lavada!
ficha técnica

di
vu

lg
aç

ão

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



TreinamenTo & DesenvolvimenTo

46 Revista da esPM | julho/agosto de 2013

A Academia de Excelência Votorantim surgiu em 2005, junta-
mente com o programa de trainee, para acelerar o plano de for-
mação de lideranças, visando ao crescimento da companhia. 
Coordenado pela holding, esse programa atende às demandas 

de todas as empresas do grupo, que atua nos segmentos de cimento, metais, side-
rurgia, celulose, alimentação e autogeração de energia. A partir de 2012, passa-
mos a desenvolver o programa Potenciar, formado por uma rede de 82 jovens, que 
contam com o apoio de 50 gestores e 20 profissionais da área de RH. A iniciativa 
prepara o gestor para receber o trainee e propicia um terreno fértil para que esse 
novo profissional desafie a organização e apresente um desempenho diferenciado. 
Assim que o trainee entra na Votorantim, complementamos sua formação com 
um conteúdo relacionado às áreas de negócio da organização. Não compramos 
cursos prontos. Desenvolvemos tudo aqui, por meio da contratação de professo-
res das melhores universidades, como Insead, MIT e Fundação Dom Cabral. No 
ano passado, 10% de nossos 40 mil funcionários passaram pela academia, que 
oferece vários tipos de ação de desenvolvimento, desde prática de gestão finan-
ceira, estratégica, operacional e de comunicação até uma escola de desafios para 
aqueles profissionais que estão prestes a evoluir na carreira. A academia funciona 
como acelerador para formar lideranças e disseminar conhe-
cimento estratégico no grupo. É assim que disseminamos o 
‘jeito de ser Votorantim’, que é baseado em valores como soli-
dez, respeito, ética, união e empreendedorismo. 

Dica valioSa
“Um ponto é 
inegociável: o jovem 
talento precisa estar 
alinhado com nossos 
valores e crenças. 
Aqui valorizamos a 
excelência, cultivamos 
talentos e nos guiamos 
pela meritocracia. 
O jovem precisa 
ser aderente a essa 
cultura”

Nilma Ribeiro,  
gerente de desenvolvimento da Academia de Excelência Votorantim

nilma ribeiro, 
gerente de 

desenvolvimento 
da academia 
de excelência 

votorantim

Votorantim 

A construção de uma base sólida
Programa de trainees: 
criado em 2005

tempo de duração: 18 meses

conteúdo: desenvolvido 
pela Academia de Excelência 
Votorantim, o projeto oferece uma 
plataforma de desenvolvimento 
em gestão estratégica, 
finanças, comunicação, gestão 
de desempenho e interações 
com o gestor e outros jovens 
que atuam na companhia

requisitos básicos: recém-
formados (até dois anos) de 
diferentes formações (dependendo 
da necessidade de cada 
empresa do grupo), residentes 
no Brasil ou estrangeiros com 
visto de trabalho válido

número de vagas: 45
inscritos em 2012: 26 mil
relação candidato/vaga: 578
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Mais de 150 jovens já foram formados por nosso programa de 
trainees, que está selecionando sua décima primeira turma. 
No primeiro ano, o processo de treinamento é composto por 
módulos comportamentais e de competência do negócio, com 

foco no direcionamento da carreira. No segundo ano, os trainees são alocados 
em áreas específicas, e aquele que apresenta o melhor desempenho em termos 
de resultado ganha a oportunidade de ter uma experiência internacional de três 
meses no Summer Job. A orientação para o desenvolvimento dos projetos de 
avaliação é feita por ex-trainees que hoje ocupam cargos de liderança na compa-
nhia. Nos últimos anos, percebemos um movimento crescente de estudantes de 
outros países interessados em ingressar no nosso programa. Então, montamos 
uma nova turma com dez jovens do exterior. Hoje, dos 17 trainees, apenas três 
são de outros países. Esse é um programa que prepara o profissional para atuar 
em qualquer área da companhia. Basta ver a trajetória desses trainees na Whirl-
pool. Um deles é Renato Firmiano, que fez administração na ESPM. Foi nosso 
trainee em 2007, foi trabalhar na área de marketing, depois virou gerente de de-
terminada linha de produto até ser expatriado para os Esta-
dos Unidos e coordenar o mercado do Caribe, Equador e Ve-
nezuela. Recentemente, retornou ao Brasil para assumir uma 
posição de destaque na área de branding. 

Dica valioSa
“Não tenha medo  
de esclarecer suas 
dúvidas durante  
o processo seletivo.  
Tente ficar calmo  
e não tenha receio  
de interagir durante  
as etapas da seleção. 
Controle a ansiedade, 
ouça os colegas,  
seja aberto para 
entender pontos  
de vista diferentes  
e poder discutir  
isso numa boa”

Fernanda Leal, gerente de desenvolvimento  
organizacional da Whirlpool Latin America

Fernanda leal, gerente 
de desenvolvimento 

organizacional da 
Whirlpool latin 

america: ”nosso 
programa prepara o 

profissional para atuar 
em qualquer área da 

companhia”

Votorantim 

A construção de uma base sólida
Whirlpool  

Aprenda a lavar a roupa suja
Programa de trainees:  
existe há mais de dez anos

tempo de duração:  
27 meses

conteúdo: três meses de 
integração institucional e 
treinamento dividido em 
módulos comportamentais 
e de competência do 
negócio, com foco no 
direcionamento da carreira

requisitos básicos: formação 
universitária, inglês avançado 
e disponibilidade para 
mudar de cidade ou país

número de vagas: 17
inscritos em 2012: 13,2 mil  
relação candidato/vaga: 776 
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Text Box
Fonte: Revista da ESPM, São Paulo, v. 89, ano 19, n. 4, p. 20-47, jul./ ago. 2013.




