
Jovem tratado como ‘gente grande’ 
Rafael Sigollo 
 
Fundamental para qualquer estudante universitário que pretenda seguir carreira em sua área, 
o estágio tem se tornado um programa cada vez mais disputado e complexo, assim como o 
próprio mercado de trabalho. 
 
Antigamente, para preencher uma vaga de estágio bastava que o aluno estivesse matriculado 
no curso desejado pela empresa. "Hoje a seleção é bastante rigorosa, em diversas etapas e é 
preciso que ele se encaixe no perfil e agregue valor à organização", afirma a gerente técnica 
de estágio do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee), Sylvana Santos Rocha. 
 
O conhecimento técnico e acadêmico também não são mais suficientes. "O perfil do novo 
estagiário inclui competências principalmente comportamentais e são elas que fazem a 
diferença na hora da seleção e desempate entre candidatos", explica a coordenadora da 
Empresa Júnior da Universidade Cruzeiro do Sul (Unicsul), Fátima Carvalho 
 
Boa comunicação, dinamismo, bom relacionamento interpessoal, facilidade de aprendizagem e 
de adaptação são algumas das habilidades mais cobradas atualmente dos futuros profissionais 
(confira quadro na página). 
 
Tantas exigências acontecem porque, assim como nos programas de trainee, as empresas 
estão cada vez mais enxergando nos estagiários futuros diretores, gerentes e líderes. 
 
"A competitividade e falta de mão-de-obra qualificada faz com que os estudantes acabem 
tendo mais responsabilidades. Geralmente as empresas têm planos a médio e longo prazo 
para eles e calculamos que 64% são efetivados", afirma Sylvana. 
 
APRENDIZADO 
 
Na busca de futuros profissionais altamente qualificados, entretanto; diz Fátima, algumas 
empresas acabam "exagerando na dose", desperdiçando talentos e distorcendo os objetivos 
reais de um estágio. 
 
Na opinião da coordenadora, elas querem contratar iniciantes com perfil de funcionários 
experientes. Acabam assim frustrando os jovens e, consequentemente, criando problemas 
internos para os gestores, que vão exigir dos estagiários muito mais do que eles poderão 
oferecer. 
 
"É preciso lembrar que a essência de um programa desse tipo é o aprendizado e o 
desenvolvimento do estudante. Ele precisa ser avaliado e orientado pelos seus gestores 
periodicamente", ressalta. 
 
O ideal, segundo ela, é que os contratantes tenham um departamento de gestão de pessoas 
organizado, com planejamento estratégico alinhado aos objetivos da companhia. "É preciso dar 
ao estagiário atividades que o permitam colocar em prática e desenvolver as competências 
exigidas, já pensando em prepará-lo para novas funções." 
 
Para Sylvana, do Ciee, oferecer um programa adequado e investir no jovem talento é tão 
importante que o centro criou um curso rápido para os gestores desses estudantes, no qual 
são passados os valores e a importância do estágio. 
 
"Além disso, premiamos também as melhores empresas para estagiar, em uma pesquisa que 
incentiva o aperfeiçoamento dos programas." 
 
RESPONSABILIDADES 
 



Cursando o último ano em Marketing, a estudante Michele Okuhara é estagiária da Unilever e, 
embora reconheça que o processo seletivo tenha sido bastante rigoroso, sente que tem espaço 
para crescer na empresa. 
 
"Tenho uma rotina puxada. Acompanho dados, faço análise de mercado e plano de 
comunicação, falo com agências e até coordeno lançamento de produtos. É um trabalho 
bastante dinâmico." 
 
Michele revela que ao assumir responsabilidades e ter de tomar decisões - ainda que sob 
supervisão - deu a ela uma postura mais profissional em pouco tempo. "Você está naquela 
fase mais descontraída de faculdade e, de repente, é preciso se portar como um futuro 
empresário. É um grande desafio", diz. 
 
Outra habilidade que foi cobrada de Michele no processo seletivo e que ela tem a oportunidade 
de pôr em pratica com freqüência é o uso de outros idio- ■* mas. "Por se tratar de uma 
multinacional, recebemos diversos documentos em inglês e também temos còntato com as 
equipes de marketing de países latino-americanos." • 
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Vivo treina à distância para ‘moldar’ estudante 
 
Objetivo é estimular características que a empresa considera fundamental num colaborador 
 
Parcerias entre empresas e universidades, para alinhar as necessidades do mercado com a 
formação acadêmica, estão se tornando cada vez mais freqüentes. O objetivo é preparar 
melhor os jovens estudantes para a vida profissional. 
 
"Não podemos esperar que os estudantes venham trabalho em equipe, atitude empreendedora 
e capacidade de se adaptar às mudanças, por exemplo, a Vivo aplicou um treinamento e-
learning com seus estagiários em parceria com a Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM). 



Para desenvolver habilidades como disposição para trabalhar 'prontos'. O treinamento é 
importante para estimular nos jovens características que consideramos fundamentais na 
organização", afirma a consultora de RH da Vivo, Anabela Moreira Oliveira. 
 
O vice-diretor geral da ESPM no Rio de Janeiro, Tatsuo Iwata, explica que mesmo no formato 
e-learning, o treinamento deve ser feito dentro da própria empresa, durante o expediente. "Os 
gestores não só compactuam com isso, mas têm módulos específicos para eles." Segundo 
Anabela, o nível de efetivação é alto e a empresa precisa dessa mão-de-obra qualificada. "É 
sempre melhor treinarmos os profissionais dentro de casa do que contratar fora. Por isso, as 
avaliações e treinamentos com nossos estagiários são constantes. A média de idade dos 
nossos gestores não passa dos 36 anos", enfatiza. 
 
Atualmente no terceiro ano de Sistemas de Informação na USP, Douglas Paraízo foi um dos 
estagiários da Vivo que completaram o treinamento e-learning. "No início achei que seria algo 
mais institucional, mas me surpreendi. Acabei usando até mesmo coisas que aprendi no curso 
em trabalhos da faculdade", revela. 
 
Douglas sempre se achou uma pessoa determinada e capaz de lidar com várias tarefas 
simultaneamente, o que é essencial na função que ocupa. 
 
"Depois que comecei a estagiar, entretanto, descobri outras habilidades em mim como 
organização e poder de negociação." 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 ago. 2008, Empregos, p. Ce2. 


