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Começar a vida profissional em uma empresa renomada é o sonho de muitos universitários. 
Mas, para que isso seja possível, é imprescindível que o jovem profissional domine idiomas 
estrangeiros, saiba trabalhar em grupo e, junto a isso, tenha postura empreendedora.  
 
Para conhecer as expectativas que o mercado tem em relação aos jovens talentos, os 
universitários podem visitar a Expo Carreira, que começa amanhã e se estende até sábado, em 
São Paulo. O evento, que acontece no Transamérica Expo Center, tem como objetivo 
aproximar os departamentos de recursos humanos de grandes companhias nacionais e os 
jovens ávidos por iniciar a carreira de forma promissora.  
 
Uma das novidades da edição deste ano da Expo Carreira será a realização, durante a feira, de 
um congresso, com a participação de profissionais com larga experiência em recursos 
humanos. Amanhã, por exemplo, a psicóloga Sofia Esteves, especialista no comportamento do 
jovem que ingressa no mercado de trabalho, dará palestra com o tema "Prepare-se para ter 
sucesso". Na seqüência, o autor do livro "Empreendedor Corporativo – A nova postura de 
quem faz a diferença", Eduardo Bom Ângelo, abordará o tema "Empreendedorismo, visão 360 
graus".  
 
Já no sábado, o tema " Descobrindo seu potencial" será abordado pelo headhunter Robert 
Wong. O congresso termina com o escritor Max Gehringer, autor de diversos livros sobre 
carreira e gestão empresarial, que conversará com os presentes sobre o tema "Seus primeiros 
dias em uma grande empresa".  
 
Seleção virtual  
 
Outra novidade desta edição é a possibilidade de os participantes cadastrarem seus currículos 
no site do evento (www.expocarreira.com.br). Além disso, a exemplo do que já acontecia nos 
anos anteriores, os visitantes podem fazer uma avaliação online - com provas de 
conhecimento gerais, raciocínio lógico, português e inglês.  
 
Os 10 mil melhores colocados poderão entrar gratuitamente na feira. Além disso, os 1,1 mil 
melhores classificados ganharão acesso livre ao congresso. "Criamos esse sistema porque os 
expositores cobravam a presença de um público melhor qualificado", revela o organizador do 
Expo Carreira, Wilmar Rodriguez. Quem não garantir a entrada gratuita por meio do teste, 
pagará R$ 30 para visitar a exposição e R$ 450 para participar do congresso.  
 
Tanto as avaliações quanto os currículos serão disponibilizados para as empresas expositoras, 
que poderão utilizar o material como base para a para seleção de candidatos para programas 
de estágio ou trainee. "Com esse recurso, oferecemos aos estudantes a oportunidade de terem 
seus currículos avaliados por grandes companhias brasileiras", destaca Rodriguez.  
 
Entre as 20 empresas expositoras há nomes como Itaú, Mercedes-Benz, TIM, Oi, Sadia, Alcoa 
e Souza Cruz, que apresentarão oportunidades para estagiários e trainees, em áreas como 
Administração, Economia, Direito, Engenharia e Comunicação, entre outras. Segundo a 
gerente de desenvolvimento de recursos humanos da TIM, Jane Teixeira, a companhia 
participa da Expo Carreira tanto para divulgar seu programa de estágio quanto para se 
aproximar dos jovens. "Nosso programa de estágio tem o objetivo de qualificar o estudante 
para o futuro, quer ele continue na TIM ou não. Nosso papel é mostrar como o mercado 
funciona", afirma.  
 
A executiva comemora o fato de o evento não ser "apenas uma feira". "Há troca de 
experiências e palestras também", explica. "É uma boa oportunidade para quem está em um 
momento de fazer escolhas."  
 
Jane adianta que, durante o evento, haverá duas palestras da companhia. Na sexta-feira, o 
diretor territorial da TIM São Paulo, Carlos Cupo, falará sobre o posicionamento da empresa na 



área de telecomunicação e também sobre sua trajetória profissional. No sábado, o diretor de 
segurança da companhia, o italiano Daniele Gulinatti, contará como é a experiência de 
trabalhar em um país estrangeiro. "Fazemos questão de levar funcionários e estagiários da 
empresa ao evento para conversar com os visitantes", afirma Jane.  
 
Felipe Schiavo, de 21 anos, hoje na área de planejamento comercial da TIM, foi um dos 
estagiários da empresa que recebeu seus colegas durante a Expo Carreira 2007. Hoje, Schiavo 
cursa o último ano de Administração, na Fundação Armando Álvares Penteado (Faap). Em 
2007, ele não sabia se seria ou não contratado pela companhia. "Rodei os estandes para saber 
como as empresas presentes se relacionavam com seus funcionários e se havia interesse da 
empresa em desenvolver os estagiários. Houve palestras, jogos. Foi muito proveitoso", conta, 
completando que foi incentivado pela própria empresa a participar da feira.  
 
Em seu estante, a TIM apresentará detalhes do seu programa Estágio Sem Fronteiras, que 
está com inscrições abertas até o dia 15 de setembro. A empresa oferece 150 vagas e a 
seleção inclui triagem de currículo, prova on-line, dinâmica, painel e entrevista. Segundo a 
empresa, até junho deste ano, o percentual de efetivação de estagiários já ultrapassava os 
12%. Em 2007, mais de 25% dos estagiários da TIM foram efetivados em todo o Brasil.  
 
Segundo a organização da Expo Carreiras, o evento ganhará, em 2009, uma edição no Rio de 
Janeiro, nos dias 3 e 4 de abril.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 28 ago. 2008, Vida Executiva, p. C11. 


