
INVESTIMENTOS NO
POTENCIAL PROFISSIONAL

Companhias confirmam
a intenção de contratar

quem apresenta os melhores
desempenhos e interesse

pela atividade.

Ester Rossi, gerente de Recursos Humanos, (1a à dir.),
com grupo de estagiários. Ao seu lado, a estagiária
Célia Rodrigues: selecionados disputaram vagas com
4 mil candidatos.

N o ano passado, a Sankyo Pharma, segunda maior

companhia farmacêutica do Japão, traçou uma
meta para a sua filial brasileira: crescer sete vezes

em relação ao seu faturamento atual até 2010. Para cum-
prir a orientação, foram traçadas várias linhas de desen-

volvimento. Uma delas definiu a criação de um programa
de estágios forte para ajudar a formar profissionais capa-

zes de ocupar cargos importantes até a data estipulada pela

matriz. Surgiu, assim, o programa Tokyo 2010.
A estratégia adotada demonstra a importância dada

pelas empresas aos programas direcionados para os estu-

dantes. O investimento realizado nesta área significa a
oportunidade de trazer para a estrutura organizacional de

uma corporação novas idéias, jovens motivados e com
potencial para ser desenvolvido. Representa um caminho



eficiente para formar profissionais qualificados de acor-
do com as necessidades de cada segmento.

"O programa Tokyo 2010 visa a efetivação dos estagiá-
rios", afirma Ester Rossi, gerente de Recursos Humanos

da Sankyo Pharma Brasil. O projeto teve início em de-
zembro do ano passado, quando foram formatadas as idéi-
as e estruturado todo o trabalho. Em 12 de maio de 2003
ingressou na indústria a primeira turma de estagiários, com-
posta por seis estudantes (dois de Farmácia, um de Admi-
nistração de Empresas, um de Engenharia de Materiais,
um de Ciências Contábeis e um de Engenharia Química)
que disputaram com 4 mil candidatos as vagas, num pro-
cesso rigoroso realizado com a participação ativa do CIEE.

EMPATIA, GARRA E CRIATIVIDADE
Segundo Ester Rossi, foram cerca de 20 dias de traba-

lhos com diversas atividades para a seleção dos estudan-
tes, realizadas sempre com acompanhamento de um pro-
fissional da Sankyo. "O objetivo era avaliar também a
empatia do candidato e se ele apresentava um perfil com-
patível com o da empresa, com características como gar-
ra, criatividade e vontade de crescer." As sete etapas de
seleção compreenderam, entre outras, dinâmica aplicada
pelo CIEE e redação em inglês, além de testes psicológi-
cos com foco em raciocínio, atenção e concentração.

Célia Reis Rodrigues cursa o terceiro ano de Ciências
Contábeis na Fundação Santo André, em São Paulo, ca-
pital, e é uma dos integrantes da primeira turma de esta-
giários da Sankyo. Ela soube da vaga por meio de uma
mensagem eletrônica, enviada por uma amiga, indicando
o endereço do portal do CIEE, na Internet, para fazer a
inscrição. A grande concorrência a assustou, apesar da

experiência adquirida pela passagem por quatro proces-
sos seletivos. "Fiquei tensa após a primeira entrevista,
quando soube que concorria com mais quatro mil candi-
datos", conta. Seu estágio é realizado na área financeira/
contábil e durará até dezembro de 2004. "Sou beneficia-
da não somente pela atividade que desempenho, mas tam-
bém pela constante aquisição de conhecimentos neces-
sários à função", diz.

A gerente de Recursos Humanos da Sankyo explica que,
para tornar o aproveitamento do jovem o mais completo
possível, lhe é oferecida a possibilidade de participar de
ações em áreas diferentes. "Queremos que o estagiário te-
nha uma visão global da empresa e não apenas da sua área
de origem" , afirma Ester. "Ele precisa entender o proces-
so de trabalho, de onde vem suas tarefas, porque elas sur-
gem e qual o seu destino depois de executadas."

AVALIAÇÃO
A conquista da vaga de estágio não garante a futura

contratação como funcionário. Durante todo o período
de experiência há avaliação constante de ambos os lados:
estudante e empresa verificam se a afinidade perdura e se
os resultados atendem as expectativas. A Semp Toshiba,
fabricante de equipamentos de informática, televisores,
DVDs, câmaras digitais e diversos outros aparelhos de
áudio e imagem iniciou seu programa de estágio em 1990
e criou uma planilha para formalizar o processo de avalia-
ção, realizado a cada quatro meses. No formulário, os
supervisores dão notas de O a 10 a quesitos como interes-
se em aprender, iniciativa frente às situações, rapidez na
execução dos trabalhos, cooperação com os colegas e
superiores.

Ao final, são estimulados pela empresa a co-
mentar o resultado com seus estagiários que, por
sua vez, preenchem a planilha atribuindo notas a
questões como: se o estágio tem sido útil ao de-
senvolvimento profissional, se é dada orientação
antes de iniciar novas atividades e como conside-
ra seu relacionamento interpessoal com superio-
res hierárquicos e demais funcionários do setor.
O objetivo é acompanhar de perto a atuação dos
jovens. Há reuniões mensais entre os estagiários
e a área de Recursos Humanos, momento em que
são discutidos assuntos de interesse comum do
grupo, problemas levantados nas avaliações de
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estágio, apresentação de novos colegas, análise de ex-
pectativas, palestras, entre outras atividades.

O desempenho satisfatório e a existência de uma vaga
disponível ao final do período de estágio podem repre-
sentar a efetivação como funcionário. Foi o que ocorreu
com três profissionais da área de Recursos Humanos da
empresa. A supervisora de RH, Cláudia de Oliveira, é ex-
estagiária e atua na Semp Toshiba há 14 anos. "Além da
oportunidade de aprendizagem profissional, o estágio
alicerçou o desenvolvimento de meus valores pessoais",
diz. "Hoje posso afirmar que a oportunidade generalista
de atuação, aliada a uma excelente supervisão de estágio,
proporcionaram meu crescimento profissional dentro da
organização". Ana Lúcia da Cruz Soares e Danielle Re-
gina Victorino também foram estagiárias e agora, como
assistentes, auxiliam Cláudia.

Atualmente a Semp Toshiba tem 22 estagiários das áreas
de Engenharia Elétrica, Administração de Empresas, Se-
cretariado, Relações Internacionais, Comércio Exterior,
Letras, Direito, Comunicação Social e Desenho Indus-
trial. A seleção prioriza estudantes do penúltimo ano com
disponibilidade para atuar em período integral e são va-
lorizadas características como responsabilidade, flexibi-
lidade e pró-atividade.

A estudante de Comércio Exterior Miucha Fernandes

Barbosa, prepara-se para sua formatura, prevista para
dezembro deste ano. Ela ingressou como estagiária na
Semp Toshiba em outubro de 2001 e, segundo sua avalia-
ção, destacou-se no processo seletivo por ter boa fluên-
cia no inglês, essencial para quem quer atuar na profis-
são que escolheu. Hoje, ela analisa sua experiência como
uma oportunidade para desenvolver uma visão clara e
ampla de como funciona um departamento de Comércio
Exterior, mais especificamente Importação.

Para Miucha, todas as atividades que vêm sendo de-
sempenhadas no estágio supervisionado fornecem a ba-
gagem mais importante para se manter competitiva no
mercado. "As orientações recebidas, o treinamento, as
ações implementadas e, especialmente, a responsabilida-
de a mim delegada ajudaram-me a estar realmente pronta
para o mercado de trabalho, capacitada para competir e
para aproveitar oportunidades que porventura surjam e
possam alavancar minha carreira profissional", afirma.

REJUVENESCIMENTO DE PESSOAL
A Nacco Materiais, fabricante e comercializadora de

empilhadeiras, é uma empresa tradicional no mercado
brasileiro, estável e com baixa rotatividade de mão-de-
obra, características que certamente podem ser aponta-
das como qualidade numa companhia. Um dia, porém,
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percebeu-se a necessidade de rejuvenescer seu quadro de
funcionários, especialmente porque vários profissionais
estavam se aposentando e era preciso repor este pessoal.

Foi esta necessidade que norteou a criação de um pro-
grama de estágio, implementado em 1996, cujo objetivo
é treinar jovens e desenvolvê-los para ocupar cargos na
empresa. "Costumamos dizer que estamos plantando se-
mentes para colher adiante", afirma Carlos Roberto de
Oliveira Carvalho, gerente de Recursos Humanos da
empresa. Nestes sete anos, cerca de 50% dos jovens fo-
ram contratados como funcionários ao final do período
de estágio. Segundo Carvalho, a efetivação está direta-
mente relacionada à existência da vaga, bom aproveita-
mento do programa de estágio, vontade de aprender, de
crescer e de contribuir.

O programa de estágios é encarado pela Nacco como
uma complementação escolar a partir da prática no traba-
lho. A intenção é aproveitar a criatividade e as idéias dos
jovens em benefício da companhia. Na hora de selecionar
os candidatos, são considerados itens como conhecimento
de informática, de inglês e fatores comportamentais como
vontade, determinação e interesse. "Não adianta o jovem

A estagiária Denise Giusti e Carlos Roberto,

gerente de RH da Nacco: estágio objetiva

formar futuros profissionais da empresa.

ter boa preparação técnica, saber informática, ter inglês
fluente e, na hora da entrevista, não demonstrar vontade
de ocupar a vaga", afirma Carvalho.

Atualmente a Nacco tem 12 estagiários dos cursos de
Engenharia, Administração de Empresas, Psicologia e da
área de Informática que atuam nos setores de produção,
comercial, administrativo, Recursos Humanos, finanças,
marketing, tecnologia da informação, banco de dados e
suporte. A estudante de Engenharia de Materiais do
Mackenzie Denise Giusti de Abreu Souza vai se formar no
final de 2005. "Hoje, pelas conversas que tive com o chefe
do meu setor, creio que a minha sinceridade foi o fator
principal para a contratação", afirma. Na entrevista, Deni-
se admitiu que nunca havia trabalhado antes e, portanto,
não tinha nenhuma experiência. Respondeu a algumas per-
guntas técnicas, conversou um pouco em inglês e afirmou
ter muita força de vontade. Conquistou a vaga.

No dia-a-dia, Denise tem contato com diversas áreas
da empresa, com foco principal na análise das estatísti-
cas dos índices de qualidade da empresa. Sua atribuições
a fazem estar presente em reuniões com os gerentes, que
dão orientações sobre as falhas apresentadas pelos seto-
res e apresentam propostas de melhorias. Também parti-
cipa de alguns trabalhos na área laboratorial, como análi-
se de óleo. "Adquiri conhecimento em áreas como mate-
riais metálicos e pude entender, na prática, onde são usa-
dos determinados tipos de material e para que serve cada
um deles", afirma a estudante.

Reportagem: Wilma Loures


