
Tempo é dinheiro 
 
A principal recomendação a todo aspirante ao mercado de trabalho é aquela: "Arrume um 
estágio e se jogue no mundo real o quanto antes". Mas ninguém deve desprezar o peso das 
salas de aula no currículo de um profissional. Pesquisa recente da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) mostra que cada ano de estudo gera um salto de, em média, 15% no salário de um 
brasileiro. 
 
Mas não é bom abrir mão de trabalhar. Ficar só estudando, fazendo pós, mestrado etc. A não 
ser que o alvo seja a carreira acadêmica. Para outras áreas, o ideal é conciliar bons estudos e 
bagagem prática, de mercado — afirma Marcus Vono, especialista em recursos humanos do 
Ibmec. 
 
Segundo a professora Rosa Maria Vilhena, do grupo Orientando, as instituições de ensino, 
hoje, não cumprem a tarefa de preparar os alunos para o mercado. 
 
A preparação deveria ser desde o início. Mas quando o colégio estimula qualidades como 
flexibilidade, trabalho em equipe, liderança e outras imprescindíveis para o mercado? Salvo 
exceções, o modelo de ensino, hoje, é o de 50 anos atrás — critica. 
 
O valor da bagagem do estágio e o peso dos estudos no currículo geram uma questão. Muita 
gente precisa trabalhar para pagar a faculdade e, por isso, não pode ficar só com a ajuda de 
custo do estágio. A jornalista recém-formada Flávia de Souza foi um exemplo. 
 
Estágio de jornalismo paga mal. Procurei empresas na área, mas só ofereceram ajuda de 
custo. E com isso eu não podia me bancar. Tive que trabalhar em outro ramo, para ganhar 
mais, e acumulei pouca experiência em jornalismo — explica ela, hoje assistente de vendas 
de uma empresa de telefonia. — Mas continuo procurando. Se você souber de alguma vaga aí 
no GLOBO... — diz Flávia a este repórter que vos escreve. 
 
Para ficar no mercado 
 
LUGAR CERTO NA HORA CERTA: A efetivação num estágio depende das circunstâncias. Às 
vezes, uma empresa não tem vagas ao fim de um ciclo de estágio. Você tem que ficar ligado 
nas firmas onde há chances de contratação ao fim do curso e correr atrás delas. 
 
O JOIO E O TRIGO: Algumas empresas vêem o estagiário como mão-de-obra barata. 
Procure as que encaram o estágio como treinamento de novos funcionários. 
 
SAIBA SE VENDER: Tenha postura profissional na faculdade e no estágio e deixe claro que 
está procurando trabalho. Lembre-se que professores, funcionários da empresa e seus 
colegas já inseridos no mercado podem indicar seu nome ao saber de uma vaga. 
 
CONTATOS: Use e abuse de sites de relacionamento profissional para fazer bons contatos, 
como o plaxo.com e o linkedin.com.br  
 
DINHEIRO NÃO É TUDO: Priorize estágios que o desenvolvam como profissional e não 
aqueles que apenas remuneram muito bem ou dão prestígio. 
 
FAÇA ACONTECER: Seja proativo no estágio. Não espere receber ordens e procure participar 
o máximo possível de tudo, mostrando, sempre, espírito de liderança. Desenvolva, também, a 
capacidade de se adaptar a mudanças no trabalho. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 28 out. 2008, Megazine, p.12. 
 


