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Entre as muitas característi-
cas que o candidato a trainee de-
ve ter, a disponibilidade para mo-
rar em outra cidade está entre as
exigências dos recrutadores. As
grandes corporações querem que
seus funcionários possam viajar
a trabalho. “A maioria dos proces-
sos seletivos está concentrada
em São Paulo. Ainda, eles pode-
rão ser deslocados dentro do país
para atender a filiais ou até mes-
mo para o exterior, quando a em-
presa for uma multinacional”, co-

menta Manuela Costa, gerente da
Page Talent. Ser pró-ativo, dinâ-
mico, comunicativo e ter uma vi-
são macro das situações são tam-
bém atitudes procuradas nos jo-
vens talentos. “O trainee tem
que buscar o trabalho em equipe,
saber lidar com as pessoas, pedir
ajuda e se comunicar com facili-
dade. As empresas querem que
os jovens oxigenem o ambiente
de trabalho, agregando novas
ideias”, destaca Caroline Cobiak,
gestora da consultoria Across.
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A um passo do futuro
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O advogado Christian Terra acredita que trabalho e dedicação foram fundamentais para a efetivação
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C
hance de adquirir experiência, fortalecer o
currículo, sair da faculdade com um bom em-
prego já na arrancada da carreira, salários

e benefícios atrativos. Não é preciso citar muito
mais motivos para mostrar o valor dos programas
de trainees oferecidos pelas grandes empresas. Da-
dos da Cia de Talentos, uma das maiores recruta-
doras especializadas no país, apontam que no ano
passado houve um aumento de 26% nessas vagas
em relação ao ano anterior. Na mesma velocidade
com que crescem as ofertas, os processos de sele-
ção ficam também mais acirrados.

Em 2011, a Cia de Talentos coordenou 88 pro-
gramas voltados para trainees, que ofereceram
mais de 4,3 mil vagas. Ao todo, 86.346 candidatos
de toda a América Latina se inscreveram para as
seleções. E é nessa época do ano que a busca por
recém-formados pipoca por todos os lados. O jo-
vem que está para formar-se no semestre das ins-
crições ou cuja conclusão de curso ocorreu há até
dois anos tem a chance de ser contratado por uma
grande empresa brasileira ou multinacional, inde-
pendentemente da sua área de atuação.

“A maior parte das ofertas é para as áreas de
Engenharia, Administração e Economia, por serem
mais abrangentes. Mas os programas abrem chan-
ces para todas as formações”, garante Roberta Cé-
sar, gerente de Projetos da Cia de Talentos.

As empresas buscam candidatos capacitados e

com iniciativa. “Há um grande investimento no jo-
vem. E ele precisa corresponder às exigências. O
desafio é contratar certo. As organizações têm polí-
ticas de desenvolvimentos de carreira e não que-
rem perder jovens promissores”, comenta Manuela
Costa, gerente da Page Talent, uma divisão do gru-
po Michael Page, consultoria de recrutamento espe-
cializado.

Pesquisa recente da consultoria global de ges-
tão de negócios Hay Group no Brasil revela alta ta-
xa de efetivação ao final dos programas, com apro-
veitamento médio de 73%. Um trainee, dependen-
do do porte da empresa, pode ter salários iniciais
variando entre R$ 4,5 mil a R$ 5 mil.

Os programas para universitários e recém-for-
mados desenvolvem talentos e preparam futuros lí-
deres corporativos. Os selecionados passam por di-
ferentes setores e aprendem a lidar com as necessi-
dades de cada divisão da empresa. “As corpora-
ções usam os programas para preparar os futuros
colaboradores para o mercado. Em média, os pro-
gramas duram de 18 meses a 24 meses”, afirma Ca-
roline Cobiak, gestora de jovens profissionais da
consultoria Across.

Saber trabalhar em grupo também é uma carac-
terística importante. “Para a seleção, o candidato
deve ter boa apresentação pessoal. Também pos-
suir excelente fluência verbal e ser pontual. Falar
uma segunda língua, de preferência o inglês, é re-
quisito”, cita Rose Sussenbach, gerente-geral da
Place Consultoria e Recursos Humanos.

Flexibilidade e comunicação

De traineeasócio
Rápida ascensão. Esta é uma

das consequências de se fazer
um bom programa de trainee e
mostrar as suas capacidades.
Foi o que aconteceu com Chris-
tian Terra, 39 anos, advogado
do Grupo Villela, de Porto Ale-
gre. Em menos de dois anos, ele
deixou de ser trainee para assu-
mir o cargo de sócio-diretor Jurí-
dico do núcleo empresarial. “En-
trei em 2010 para ser uma espé-
cie de braço direito do advoga-
do, assessorando nas peças tra-
balhistas. Eu também acompa-
nhava audiências, mas isso já
não faz mais parte da função do
advogado-trainee”, diz Terra.

A empresa oferece plano de
carreira. Quando ainda na uni-
versidade, o profissional ingres-
sa como estagiário. Formado,
pode ser contratado como assis-
tente jurídico. Ao adquirir a car-

teira da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB), passa a ser
trainee. Depois disso, ele galga
posições até se tornar sócio do
grupo. “Tudo depende da compe-
tência. Tem que baixar a cabe-
ça e trabalhar, comprar a ideia
da corporação e se dedicar de
coração. Atualmente, o grupo
tem um projeto de expansão e
isso facilita o crescimento”, des-
taca o advogado.

Diretor Jurídico, Terra co-
manda outros advogados, trai-
nees e estagiários, além de ser
responsável pelo setor nas de-
mais sedes da empresa. “Apren-
di muito sobre a parte empresa-
rial aqui dentro. Sei como me re-
lacionar com empresários e dire-
tores. Trabalho, dedicação, lide-
rança e de relacionamento inter-
pessoal fizeram a diferença para
o meu crescimento”, completa.
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