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P ouco a pouco, fica para trás o
tempo em que os estagiários

eram vistos nas empresas brasilei-
ras como mão-de-obra barata e se tor-
navam o alvo predileto de chacotas e
até de humilhações. É que cada vez
mais as organizações colocam em
ação as melhores práticas do estágio
e assumem o papel complementar no
aprendizado da passagem da vida es-
tudantil para a profissional. Ganham
os estagiários, não há dúvida. Mas
ganham muito mais as empresas que
renovam seus quadros com jovens
talentosos e cheios de motivação.

Essa tendência foi justamente o
que motivou o Instituto Euvaldo Lodi
(IEL) a tornar nacional o Prêmio Me-
lhores Práticas de Estágio, que esta-
rá com inscrições abertas entre feve-
reiro e abril de 2007. Ligado à Confe-
deração Nacional da Indústria, até
agora o IEL realizava premiações re-
gionais nos Estados do Ceará, Minas
Gerais, Goiás, Santa Catarina e
Bahia.

O objetivo da premiação é rom-
per definitivamente com a idéia de
que os estagiários são trabalhadores
com baixa remuneração ou ainda com
a visão assistencialista que às vezes
também deturpa essas contratações.
"Temos de sensibilizar para a impor-
tância do investimento nos estagiá-
rios. E ganho certo para as empre-
sas", acentua Ricardo Romeiro, dire-
tor nacional do IEL.

Para grandes ou pequenas empre-
sas, as boas práticas básicas em rela-

ção aos estágios estão simplesmente
no cumprimento da legislação já exis-
tente. Além disso, dois pontos são fun-
damentais: as tarefas a executar de-
vem ser definidas com clareza e a jor-
nada de trabalho não pode prejudicar
a freqüência às aulas.

De nada adianta selecionar os jo-
vens e deixá-los perdidos e sem orien-
tação dentro da organização. A empre-
sa precisa oferecer uma estrutura que
coopere na formação do futuro profis-
sional e no desenvolvimento de suas
habilidades, além de contar com ca-
nais de comunicação interna perma-

nentemente abertos. "O estagiário
não pode ficar alheio ao que se passa.
Deve vivenciar e se envolver profun-
damente na rotina dentro da empre-
sa", observa Aníbal Mussi, superinten-
dente executivo do CIEE/SC.

De fato, para receber um colabo-
rador com boa qualificação e muita
inexperiência, é a organização que
tem de estar preparada. É necessá-
rio, inclusive, oferecer treinamento e
infra-estrutura adequados aos ges-
tores para que eles tenham condições
de ser bons tutores. "Quando a em-
presa investe nos gestores, desenvol-
vendo-os para este papel, está pron-
ta para acolher um estagiário", ana-
lisa Maria Luiza Caleffi Pons, vice-pre-
sidente técnico-científico da ABRH/
RS. As empresas que já têm investi-
do nas melhores práticas do estágio
não se arrependem. "Há ganhos sig-
nificativos em apostar no bom traba-
lho do estagiário sem deixar de lado o
compromisso de cumprir a lei", des-
taca Natalino Uggioni, superintenden-
te do IEL/SC.

Profusão de idéias - Da mesma
forma que as empresas têm de estar
preparadas para oferecer as melho-
res condições aos estagiários, esses
trabalhadores de primeira viagem
não podem ficar à espera de que a
carreira bem-sucedida caia do céu.
Em 2004, o estudante Carlos Eugê-
nio Holanda decidiu pôr em prática
os estudos em engenharia mecânica
e treinar a passagem da vida estu-
dantil para o mercado de trabalho.

Iniciou um estágio no Sesi de For-
taleza e foi além das tarefas diárias.
Teve uma idéia simples e barata e
conseguiu reduzir em 30% os gastos
com energia elétrica. Foram R$ 24
mil de economia por ano. "Em dois
meses, estudei a legislação, fiz tabe-
las para acompanhamento diário do
consumo e sugeri a mudança do pla-
no tarifário junto ao fornecedor de
energia", conta. A proposta deu tão
certo que passou a ser adotado por
todas as unidades do sistema no Cea-
rá. No currículo, além da boa expe-
riência, Carlos leva o prêmio de Me-
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lhores Práticas de Estágio oferecido
pelo IEL cearense.

A criatividade e o esforço do esta-
giário foram essenciais para o suces-
so do projeto, mas de nada adiantaria
ter uma profusão de boas idéias sem
os canais internos para apresentá-las.
No Sesi/CE, que também foi premia-
do pelo IEL pelas melhores práticas
de estágio, a relação entre gestores
e estagiários é bem próxima. O diá-
logo permanente é uma das armas
para ajudar a inovação a sair do pa-
pel, garante Walkíria Brasil Falcão,
gerente da entidade. "A nossa estru-
tura organizacional é mais horizon-
tal, o que agiliza o fluxo de projetos
inovadores sem paradas em gavetas",
descreve satisfeita.

Livre acesso - A facilidade de co-
municação é o ponto em comum en-
tre as empresas que se destacam nas
melhores práticas do estágio. A C-
Pack, empresa de embalagens plás-
ticas de Santa Catarina, foi a segun-
da colocada na premiação do IEL em
2006 e já se prepara para o concurso
do ano que vem. São 12 estagiários e

todos têm livre acesso aos executi-
vos. "Nossa comunicação é simples,
o que é sempre mais fácil em uma
empresa menor", reconhece Juliana
Trugilo, coordenadora de RH. Depois
de bem treinados dentro da cultura
da empresa, a cada ano cerca de 95%
dos estagiários são efetivados. O en-
genheiro Augusto Oliveira, 27,
aproveitou bem sua oportunidade. O
ex-estagiário é hoje o gerente indus-
trial da empresa e responsável pelo
trabalho de uma equipe de 150 pes-
soas. "Quem me treinou foi o próprio
fundador da C-Pack. Eu aprendi de-
pressa e ele pôde ver de perto minha
capacidade", lembra.

Em empresas maiores, o treina-
mento dos estagiários costuma ser
mais formal. Em Porto Alegre, por
exemplo, na GKN, especializada em
sistemas de informação automa-
tizados, o estágio é estruturado em
rodízio de funções. "O estagiário cum-
pre uma espécie de currículo interno
e passa por todos os setores da empre-
sa", relata Aline Medeiros, analista de
RH. Anualmente, os estagiários apre-
sentam suas idéias de inovação aos di-

retores — simples ou sofisticadas, o que
importa é que tragam bons resultados.
Quando ainda estudante, o engenhei-
ro recém-formado Guilherme
Tortorella, 25, desenvolveu um progra-
ma de separação do lixo. Hoje é con-
tratado da GKN e trabalha como líder
de melhoria contínua. "O rodízio aju-
dou a focar minha carreira porque ex-
perimentei vários setores", diz.

A chance de crescer também che-
gou em boa hora para a estudante de
Direito, Ana Carolina Mendes, 19, es-
tagiária do HSBC em Curitiba. "Um
dia me pediram para procurar um ex-
trato e o volume de papéis era enor-
me", lembra. Ela criou, então, uma
planilha de controle que evitou perda
de tempo para ela e para todos os co-
legas.

Pela boa idéia, Ana recebeu a fle-
cha presenteada aos funcionários que
criam melhorias no trabalho. Melhor:
será efetivada no HSBC, no final do
ano. "Para aproveitar todo o potenci-
al dos estagiários, oferecemos estru-
tura e o reconhecimento é rápido", ex-
plica Laura Vidmontas, coordenado-
ra de RH.
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