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O embrião da liderança
Ser trainee não é um status, mas um ciclo de passagem necessário  
para conectar o jovem ao caminho profissional que escolheu trilhar

Por Maristela Guimarães André

“Omaior talento do ser humano é gestar”. É 
o que afirma Ramy Arany, no livro Visão 
gestadora — a visão em teia (Editora KVT, 
2008). Fundadora do Instituto KVT, a autora 

defende a tese de que “a natureza trabalha o tempo todo. 
Nós, que somos extensão dela, também trabalhamos o 
tempo todo, pois tudo é trabalho na visão da consciência 
construída, visto que a própria construção já é um trabalho”. 

Quando pensamos em projetos pessoais e profissio-
nais, quase sempre costumamos imaginar cenários 
bem-sucedidos e com um final feliz. Até aí, nenhuma 
novidade. Entretanto, esse futuro idealizado, como não 
poderia deixar de ser, carrega uma série de contradições, 
conquistas e avanços do mundo em que vivemos. E aí 
está o grande desafio para a construção de uma existên-
cia social plena. Se, de um lado, a aceleração das mudan-
ças pós-globalização franqueou o universo de oportuni-
dades para que pudéssemos escolher livremente nosso 
caminho, de outro, nos lançou num intrincado labirinto 
de possibilidades, onde é fácil nos perdermos uns dos 
outros e, principalmente, de nós mesmos. Muitas vezes, 
diante dessa condição, deixamos de nos reconhecer ou 
saber o que queremos. Logo, a indiferença em relação 
àquilo que fazemos e as prováveis consequências pas-
sam a liderar nossas escolhas.

O jovem que encerrou seu período de formação pro-
fissional e escolhe ingressar no mundo corporativo por 
intermédio de algum programa de trainee invariavel-
mente carregará consigo o melhor e o pior dos tempos 
atuais. Terá a agilidade para os deslocamentos rápidos 
entre diferentes campos, áreas, setores e linguagens, 

mas também a superficialidade das sensações, a tran-
sitoriedade das relações e o imediatismo das ações.

É justamente nessas aparentes contradições da vida 
moderna que encontramos algumas pistas que podem 
auxiliar o jovem a trilhar com alguma segurança o início 
de sua trajetória profissional. A compreensão da transição 
entre o mundo acadêmico e o universo empresarial não se 
resume apenas em tentar captar a natureza das mudanças 
vivenciadas, mas configurar um caminho e dar os respec-
tivos passos para transformar ameaças em oportunidades.

Do ponto de vista das dimensões básicas para o bom 
desempenho do trainee, é possível identificar duas linhas 
de pensamento nos programas de treinamento: prioridade 
no desenvolvimento das competências para a excelência do 
desempenho no foco dos negócios da empresa; utilização 
de técnicas e ferramentas para o sucesso e a manutenção da 
vantagem competitiva da organização. Embora não sejam 
excludentes ou conflitantes, essas linhas de pensamento 
direcionam os trainees para processos significativamente 
diversos com resultados nem sempre satisfatórios, por-
que ambas estão desconectadas de uma visão integrativa.

Os programas de treinamento propõem desenvolver um 
conjunto complexo de habilidades e aptidões, como dina-
mismo, postura empreendedora, iniciativa, planejamento, 
criatividade, bom-senso, facilidade no relacionamento inter-
pessoal, fluência na comunicação verbal (oral e escrita) e 
assertividade. Habilidades essenciais para o exercício da 
liderança e das funções estratégicas. Aptidões essas que, 
muitas vezes, também são pré-requisitos no próprio pro-
cesso de seleção dos candidatos. Entretanto, quando ava-
liadas de modo fragmentado, faz com que se deixe de lado 

A compreensão da transição entre o mundo acadêmico e o universo 
empresarial não se resume apenas em tentar captar a natureza  
das mudanças vivenciadas, mas configurar um caminho e os respectivos 
passos para transformar ameaças em oportunidades
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igualmente o foco ou a natureza para as quais estão dire-
cionadas no cenário atual e futuro da organização.

A transformação dessa fragmentação começa por uma 
ressignificação do próprio sentido de trabalho, tanto o seu 
propósito quanto a maneira de desenvolvê-lo. Para Ramy 
Arany, o talento de gestar (trabalhar) é como o ato de tecer 
em um tear manual. “Este espaço da nossa existência é 
por nós preenchido com a trama que escolhemos tecer. 
Os fios representam os vários aspectos do nosso ser e da 
nossa existência, como nossos pensamentos, sentimen-
tos e emoções, nossas crenças e valores, os vários papéis 
que exercemos, o trabalho, a família, os amigos... Enfim, 
tudo que está relacionado à nossa existência.” 

Quando um jovem escolhe fazer parte de um programa 
de trainees, ele inicia um processo de transição que repre-
senta o caminho para a realização de seus projetos de vida. 
É também a fase que coloca em xeque crenças, princípios, 
valores, objetivos, comportamentos, conhecimentos e, prin-
cipalmente, sua visão de mundo e da vida como um todo. E 
não existe nenhum “cursinho preparatório” para esse pro-
cesso de transição. Cada jovem chega com aquilo que cons-
truiu em termos de educação e formação não só escolar, mas 
também com o que aprendeu e assimilou ao longo da vida.

Num sistema de trabalho organizado horizontalmente, 
com múltiplas tarefas, ênfase na corresponsabilidade, na 
liderança participativa e na gestão estratégica, o jovem 
executivo necessita construir um senso de disciplina que 
vem do exercício contínuo e da abertura para aprender. 
Isso é algo que demanda tempo e espaço, pois ninguém se 
torna apto e qualificado da noite para o dia, principalmente 
para enfrentar os desafios atuais onde tudo é “para ontem”.

Esse senso de disciplina exige o fortalecimento de prin-
cípios desgastados na atualidade, como os sentidos de auto-
nomia, autoridade, respeito, liberdade, mérito e valorização 
do trabalho, entendidos aqui como contínua construção. 

Cada um desses princípios vem da capacidade de lidar-
mos com as diferentes situações e ciclos de nossa vida, 
pois não há um momento predeterminado para que nosso 
potencial se revele ou venha a se extinguir. Mas existem 

situações em que somos os mais capacitados para reali-
zar determinada ação. Se vamos realizá-la bem ou mal, 
é uma questão de escolha. O que fará a diferença será a 
maneira como se dará a interação entre as diferentes 
interfaces dessa ação.

Essa é a bagagem que o jovem carrega para fazer a tran-
sição necessária de um ciclo de vida adulta para o ciclo 
de amadurecimento profissional. E o desafio maior para 
alcançar o sucesso será a capacidade de sustentar a disci-
plina com base em sete passos fundamentais. O primeiro 
é o alinhamento do trainee à visão, à missão, aos valores e 
objetivos da organização. Não basta apenas conhecer esses 
vetores-chave, é preciso pensar e agir em sintonia com eles.

O segundo ponto a ser considerado é o fato de a aprendi-
zagem ser um processo contínuo. O jovem pode trazer con-
sigo muitos conhecimentos e algumas experiências, mas 
não conhece a realidade da organização para a qual está 
se candidatando. Pode trazer consigo informações, dados, 
opiniões e impressões sobre a empresa, mas tudo isso não 
diz o que ela realmente é. São os colaboradores que lá estão 
que sabem o que a empresa faz, como faz, por que faz e para 
quem faz. Assim, reconhecer essa autoridade como um 
princípio não significa submissão ou serventia, mas uma 
postura de abertura para aprender e se tornar consciente 
tanto das próprias limitações quanto das possibilidades.

O terceiro passo é conduzir a própria ação. Quando essa 
ação nasce alinhada com os valores da empresa e a partir 
da observação do que já vem sendo feito, há maior proba-
bilidade de ser assertiva e direcionada para o alcance de 
determinado objetivo. Junto com a ação direcionada, ou 
como se diz, “focada”, vem o aprimoramento, que inclui 
outras pessoas, formas de pensar, agir e se relacionar, 
bem como os desafios, conflitos, oportunidades, além 
dos próprios objetivos. Se o jovem está alinhado com a 
empresa, sente que está evoluindo porque está apren-
dendo, e se sente seguro para agir segundo aquilo que lhe 
é direcionado, então está capacitado para impulsionar as 
mudanças necessárias para atingir as metas traçadas.

Outro item relevante é observar o caminho percorrido 
para refazer o que for necessário. Esse é um nutriente 
poderoso para ampliar a visão e fortalecer a escolha 
de seguir numa determinada direção ou foco. Assim, 
a abertura do jovem para receber uma orientação ou 
um elogio e reconhecer dificuldades ou possibilidades 
de melhoria é uma das bases para dar passos firmes e 
mais seguros.

Quando um jovem vira trainee, 
ele inicia uma transição que 
representa o caminho para a 
realização de seus projetos de vida
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O sexto mandamento do trainee é ter comprometi-
mento. Um comportamento que começa com um movi-
mento interno, porque o primeiro compromisso é con-
sigo mesmo, no sentido de ter a clareza para saber o que 
se quer e o que fazer para alcançar determinada meta. 
É preciso que o jovem trainee assegure-se de que sua 
escolha e as ações que decorreram dessa escolha este-
jam presentes no dia a dia da vida. Isso significa assumir 
conscientemente responsabilidades, tarefas, compro-
missos, projetos, e, principalmente, os vários níveis de 
relacionamentos em cada uma dessas esferas.

O sétimo e último passo é jamais perder de vista que 
ser trainee é uma transição entre um ciclo e outro da car-
reira profissional e se insere num todo maior, que é a pró-
pria vida, tanto do lado pessoal quanto do profissional. 

Para atender às expectativas que a empresa deposita 
sobre ele, esse jovem profissional precisa estar atento aos 

ambientes interno e externo da empresa, acompanhar o 
comportamento das tendências, desenvolver a capacidade 
de analisar os impactos das mudanças, ou seja, aprender 
a desenvolver uma visão que amplie seus horizontes de 
observação e análise para tomar decisões mais conscien-
tes, mas fundamentalmente para fazer escolhas que lhe 
permitam construir uma bem-sucedida carreira profis-
sional. Tal posicionamento tem relação direta com a visão 
que Ramy Arany desenvolveu no livro Visão gestadora — a 
visão em teia. “A vida é uma grande teia, onde tudo, no todo, 
se comunica e, que, a partir disto, vai tecendo uma estru-
tura, também, em teia, profundamente sustentável em si 
mesma, por onde a vida se manifesta e se sustenta num ir 
e vir contínuos construindo, assim, a expansão natural 
rumo à continuidade.” 

É essa teia da vida que fará a transição necessária 
de cada trainee para as diversas rotas que interligam o 
mundo empresarial.

Maristela Guimarães André
Doutora em ciências sociais, mestre em filosofia e ciências humanas, 

consultora do Instituto KVT – Desenvolvimento da Consciência 
Empresarial e professora de pós-graduação da FAAP

O jovem executivo necessita 
construir um senso de disciplina 
que vem do exercício contínuo 
e da abertura para aprender
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Text Box
Fonte: Revista da ESPM, São Paulo, v. 89, ano 19, n. 4, p. 120-123, jul./ ago. 2013.




